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Abstract 

Since the release of the Brundtlandt Report in 1980 which was then followed by the Summit Conference on 

Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, the vision of sustainable development is always being 

promoted. Unfortunately, there is only few of us who understand exactly what sustainable development is, even 

in rich countries. Sustainability communication is one of the proposed concept to answer this challenge. 

Sustainability communication which was raised in the late of 1990, shifted the terminus of environmental 

communication. With this concept, it is hoped that people will know and understand more about what is 

happening around them: what are the problems in environmental, social and economic field which hinder the 

goal of sustainable development. At this point, sustainability communiation plays a very important role in 

achieving a sustainable development. 
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Komunikasi tentang seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (KPB) adalah suatu proses 

saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu 

masyarakat yang terjamin masa depannya (sustainable society), dimana nilai-nilai dan norma-

norma keadilan dijunjung tinggi. Dalam konteks bisnis, KPB berarti suatu proses komunikasi 

antara perusahaan dan stakeholdernya agar terjalin saling pengertian dan hubungan yang lebih 

erat antara keduanya sehingga kesuksesan bisnis dapat terwujud. Proses saling mengerti dan 

memahami ini terjadi pada berbagai level dan konteks dalam suatu negara; antar individu, 

antara individu dan institusi, antar institusi dan di dalam institusi itu sendiri, di sekolah dan 

perguruan tinggi, di media massa, di panggung politik, di dunia bisnis, pada skala komunal, 

regional, nasional sampai internasional. Dari gambaran ini sudah dapat diperkirakan bahwa 

KPB sangatlah bergantung pada berbagai macam faktor yang membuatnya menjadi tidak 

sederhana dan sangat sulit mencapai efektifitasnya. 

 

Istilah KPB (sustainability communication) baru muncul pada diskusi akademis beberapa 

tahun lalu. Walaupun konsep pembangunan berkelanjutan sudah didengungkan sejak 

Brundtlandt-Report 1980 dan Rio-Conference 1992, namun sampai sekarang masih sangat 

sulit sekali menanamkan konsep ini ke kepala setiap warga negara. Suatu survei yang 

dilakukan di Jerman – suatu negara maju dimana pemerintah dan warga negaranya sangat 

mempedulikan masalah lingkungan dan sosial dalam praktek kehidupan sehari-hari – 

diketahui bahwa pengetahuan warga negara Jerman mengenai terminus ‘pembangunan 

berkelanjutan’ (PB) tidak mengalami peningkatan berarti sejak tahun 1998 (tahun 1998 hanya 

15% masyarakat yang mengerti istilah PB, 2004 hanya 22%). Menurut survei ini, 

pengetahuan masyarakat mengenai istilah PB berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan 

mereka; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin istilah PB dikenal. Menurut survei ini 

pula, hal-hal yang paling sering dikaitkan dengan istilah PB adalah keadilan, perdagangan 
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yang fair antara negara miskin dan kaya, dan penanganan/pengelolaan sumber daya alam 

(Michelsen, 2005). 

 

Konsep KPB menggeser konsep komunikasi lingkungan (KL) karena disadari bahwa konsep 

KL tidak lagi mampu memenuhi tuntutan stakeholder yang menginginkan informasi yang 

lengkap akan aktivitas dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu negara (makro) atau 

perusahaan (mikro) pada seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan 

lingkungan) - triple-bottom-line.  

 

Komunikasi lingkungan adalah bagian dari KPB yang merupakan suatu proses komunikasi 

antara pemerintah dan warga negara atau antara perusahaan dan stakeholdernya dalam usaha 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan mutualisme secara berkesinambungan yang 

didasari atas konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah/perusahaan 

mengkomunikasikan visi/misi, norma/budaya dan tanggung jawab sosial (social 

responsibility, good governance) agar terjadi dialog aktif dengan warga 

negara/stakeholdernya sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai (Sancassiani, 

1996). Pemerintah/perusahaan haruslah mengetahui informasi apa yang warga 

negara/stakeholder ingin ketahui dan butuhkan (Harrison, 1992). 

 

Komunikasi antara pemerintah dan warga negara atau antara perusahaan dan stakeholdernya 

merupakan aspek penting, tidak hanya bagi keberhasilan pembangunan negara/kesuksesan 

perusahaan, tapi lebih jauh lagi bagi pendidikan masyarakat mengenai konsep pembangunan 

berkelanjutan. Niklas Luhmann (1986:63) mengatakan “Akan ada suatu keadaan dimana 

ikan atau bahkan manusia akan mati, berenang di sungai atau laut akan terserang penyakit, 

tidak ada lagi minyak bumi yang keluar dari tanah, suhu rata-rata turun atau naik, tapi 
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selama itu semua tidak dikomunikasikan, tidak akan memberi pengaruh apapun pada 

masyarakat”. 

 

2. Latar Belakang Masalah dalam Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan 

Dibalik komunikasi mengenai aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, ada banyak masalah 

yang melatarbelakangi perkembangannya. 

 

a. Masalah dalam Dimensi Ekologi 

Salah satu tema/masalah pokok dalam dimensi ini adalah perubahan iklim. Selama 50 

tahun terakhir telah dapat dibuktikan bahwa pemanasan global yang sekarang ini kita 

rasakan terjadi terutama karena ulah manusia sendiri. Emisi dari gas-gas rumah kaca 

seperti CO2 dan N2O dari aktivitas manusia adalah penyebabnya. Konsentrasi gas CO2 di 

atmosfer naik 30% selama 150 tahun terakhir. Kenaikan jumlah emisi CO2 ini terutama 

disebabkan karena pembakaran sumber energi dari bahan fosil (antara lain minyak bumi). 

Selain itu, perubahan dalam penggunaan sumber daya alam lainnya juga memberikan 

kontribusi pada kenaikan jumlah CO2 di atmosfer: 15% oleh penggundulan dan 

pembakaran hutan dan lahan untuk diubah fungsinya (misalnya dari hutan lindung 

menjadi hutan produksi) (WRI 2000, UBA 2002, TIME April 2006). 

 

Masalah ekologi lainnya adalah degradasi tanah atau hilangnya kesuburan tanah. Ini dapat 

diakibatkan oleh erosi akibat air dan angin, penggaraman dan pengasaman tanah, dll. 

Penyebab hilangnya kesuburan tanah lainnya adalah hilangnya lapisan humus dan mikro 

organisme, zat makanan pada tanah, dan kemampuan tanah menguraikan sampah/limbah. 

Tanah yang tandus (kering) adalah akibat dari degradasi sumber daya tanah seperti yang 

sudah lama terjadi pada beberapa daerah tandus di Indonesia, seperti di Jawa pada daerah 
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Gunung Kidul, Yogyakarta. Di seluruh dunia, 15% tanah mengalami degradasi. Selain 

diakibatkan erosi oleh air dan angin, degradasi tanah ini juga disebabkan oleh penggunaan 

zat-zat kimia (pestisida) (WRI, 2000). 

 

Terancamnya kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati oleh tangan manusia juga 

menjadi masalah ekologi lainnya. Setiap tahunnya 6000 jenis hewan punah yang terdiri 

dari 13% unggas, 25% mamalia, dan 34% ikan (Le Monde diplomatique 2003, WRI 

2000). Hilang atau punahnya keanekaragaman biologis tidak hanya berarti sumber daya 

alam yang tidak ternilai yang dapat digunakan untuk obat-obatan dan tempat berekreasi 

hilang, tapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan, mengancam 

kemampuan alam sebagai penyedia sumber daya untuk produksi (fungsi ekonomis) dan 

dalam melakukan fungsi regulasinya (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1: Interaksi antara Ekonomi dan Ekologi (Hanley et al., 2001:5) 

 

Konsumsi air dari tahun ke tahun juga terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk, industri dan usaha-usaha di sektor pertanian. Dari total konsumsi air di 
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seluruh dunia, sekitar 70% digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. 

Pencemaran air dan tanah semakin memperburuk ketersediaan air bersih bagi 

kelangsungan hidup manusia. Pencemaran air dan tanah ini terutama disebabkan oleh 

penggunaan pupuk dan pestisida untuk pertanian dan perkebunan (Gambar 2) (WRI, 

2000). 

 

 

Gambar 2: Penggunaan pestisida pada sektor perkebunan (Foto koleksi Oekan Abdoellah) 

 

b. Masalah dalam Dimensi Sosial 

Masalah utama dalam dimensi ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Dalam 

kurun waktu seratus tahun terakhir, pertumbuhan penduduk melonjak cepat terutama pada 

negara berkembang (UNDP, 2002). Diperkirakan jumlah penduduk dunia akan naik 

sampai 7,8 milyar orang pada tahun 2025, dimana 6,7 milyar orang hidup di negara 

berkembang. Kenaikan jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, 

misalnya rendahnya tingkat pendidikan, tidak memadainya jaminan sosial pada negara 

yang bersangkutan, budaya dan agama/kepercayaan, urbanisasi, dan diskriminasi terhadap 

wanita (Enquete Commission, 2002).  
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Faktor-faktor diatas menimbulkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, 

kemiskinan, dan kekurangan air yang tentunya berujung pada masalah kekurangan gizi 

pada manusia. Antara tahun 1998-2000, menurut perkiraan FAO, terdapat 840 juta 

manusia yang mengalami kekurangan gizi kronis, 800 juta diantaranya hidup di negara 

berkembang (FAO, 2002). Enam juta anak di bawah 5 tahun meninggal akibat kekurangan 

gizi setiap tahunnya. Kesehatan manusia yang hidup di negara berkembang juga 

diperburuk dengan adanya peperangan dan pencemaran air (Gambar 3). Saat ini lebih dari 

setengah milyar manusia hidup tanpa akses ke air bersih dan 2,5 milyar manusia hidup 

tanpa prasarana sanitasi (kebersihan) yang layak (UNDP, 2002). Akibatnya adalah 

penyakit dan kematian sekitar 5 juta manusia setiap tahunnya. 

 

 

 

Gambar 3: Peperangan (Foto koleksi Al-Jazeera) dan anak kurang gizi (Foto koleksi BBC London) 

 

Kesenjangan antara negara miskin dan kaya juga semakin besar pada tahun-tahun 

belakangan ini (UNDP, 2002). Data pada tahun 1999, di negara miskin, 2,8 milyar 
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manusia hanya memperoleh 2 US Dollar untuk hidup tiap harinya, 1,2 milyar lainnya 

bahkan harus hidup hanya dengan 1 US Dollar. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antara 

negara kaya dan miskin/berkembang, bahkan kesenjangan pendapatan ini juga terjadi di 

dalam satu negara sendiri (Gambar 4). 

 

 

Gambar 4: Gambaran kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Foto koleksi Patmadiwiria 2000)  

 

c. Masalah dalam Dimensi Ekonomi 

Masalah utama dalam dimensi ekonomi adalah perubahan global dan globalisasi. Maksudnya 

adalah perubahan keadaan lingkungan hidup (ekologi) global, globalisasi ekonomi, perubahan 

budaya dan konflik utara-selatan. Globalisasi yang muncul sejak tahun 1990-an, tidak dapat 

dibendung kehadirannya dan mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap negara. Kemajuan 

teknologi, komunikasi dan telekomunikasi serta transportasi semakin mendukung arus 

globalisasi sehingga hubungan ekonomi antar negara dan region menjadi sangat mudah. 

Dukungan pemerintah melalui kemudahan bea cukai semakin mendorong perdagangan bebas 

(Enquete Commission, 2002). Dalam era globalisasi, semua negara harus mempersiapkan diri 

setangguh mungkin agar tidak terlindas oleh negara yang lebih kaya dan maju. 
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Memperhatikan masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh suatu 

negara, maka komunikasi pembangunan berkelanjutan (KPB) antara pemerintah dan warga 

negaranya dan antara perusahaan dengan stakeholdernya mutlak diperlukan agar semua pihak 

dapat sadar bahwa populasi manusia dari tahun ke tahun terus bertambah. Hal ini berarti 

bahwa produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia juga akan terus 

bertambah yang pada akhirnya akan mendorong konflik dengan ketersediaan sumber daya 

alam yang tidak tak terbatas. Keadaan ini mau tidak mau menuntut manusia untuk dapat 

mengubah pola hidup dan konsumsinya ke arah yang mendorong terjalinnya hubungan yang 

harmonis antara manusia dan alam, juga antara manusia satu dengan lainnya. Manusia 

modern haruslah mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknik dan teknologi 

agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat sesuai dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan yang menekankan keadilan, tidak hanya inter-generasi tapi juga 

intra-generasi (Cahyandito 2001; 2002; 2005). 

 

3. KPB sebagai Bagian dari Instrumen Politis 

Agar mampu mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan di suatu negara, 

tidak hanya dibutuhkan suatu kebijakan (instrumen politis) dari pemerintah, namun juga peran 

serta aktif dari masyarakat, kalangan akademis dan dunia industri. Dalam hal ini partisipasi 

yang dibangun dari kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pengusaha memainkan peran 

kunci. 

 

KPB dalam konteks instrumen “lunak” dapat dimengerti sebagai media persuasif yang 

digunakan pemerintah dalam memberikan pengertian kepada masyarakat tentang konsep 

pembangunan berkelanjutan melalui pemberian informasi dan konsultasi. Penyampaian 

informasi mempunyai tujuan akhir mengarahkan perilaku produsen dan konsumen ke arah 
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yang sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan KPB sebagai instrumen 

“lunak”, KPB dalam konteks instrumen “keras” dapat dipahami sebagai alat kendali perilaku 

masyarakat ke arah yang sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan melalui 

peraturan dan perundang-undangan (sanksi-sanksi).   

 

4. Landasan Teori KPB 

Sampai saat ini belum ada teori mengenai Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan (KPB) 

karena KPB masih merupakan tema yang sangat baru baik di kalangan akademisi, industri 

maupun pemerintah. Teori-teori yang mendukung perkembangan KPB berasal dari teori-teori 

“pinjaman” dari disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan masalah-masalah psikologi, 

ekonomi, terutama komunikasi.  

 

KPB dari sudut pandang ilmu komunikasi tidak boleh hanya dimengerti sebagai suatu proses 

penyampaian informasi dari pengirim ke penerima (komunikasi satu arah/asimetris), tapi lebih 

dari itu, harus dipahami sebagai suatu proses dialog mutual dan berimbang antara pembicara 1 

dengan lainnya untuk mencapai suatu kesepahaman persepsi (komunikasi dua arah/simetris). 

Dalam hal ini bahasa, nilai dan norma antara 2 aktor dalam proses komunikasi tersebut 

memainkan peran yang penting dalam menentukan efektifitas komunikasi agar tercapai suatu 

keadaan yang saling mengerti dan memahami antara keduanya (Cahyandito 2005, Linke et al. 

1996).  

 

Dari sudut pandang psikologi, yaitu teori konstruktivismus, KPB dipandang sebagai suatu 

bidang ilmu yang dapat dipahami apabila seseorang mempelajarinya sendiri, dengan kemauan 

dan inisiatif sendiri. Dari perspektif konstruktivismus, pengetahuan seseorang mengenai 

pembangunan berkelanjutan tidak dapat diperoleh dari hasil pengajaran (atau melalui 
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informasi yang disampaikan kepadanya). PB hanya dapat dimengerti seseorang dari hasil 

belajar dan pengalamannya sendiri. 

 

Dipandang dari ilmu sosiologi, tema aktualisasi diri atas gaya hidup adalah yang paling sering 

dikaitkan dengan KPB. Gaya hidup masyarakat yang ditandai dengan pola konsumsi (Huber 

2001) dapat menjadi indikator keberhasilan KPB dari pemerintah. Melalui KPB, pola atau 

gaya hidup masyarakat berusaha diarahkan seefisien dan seefektif mungkin agar eksploitasi 

sumber daya alam dapat dikendalikan. 

 

5. Penutup 

Uraian-uraian di atas memberikan argumentasi pentingnya Komunikasi Pembangunan 

Berkelanjutan (KPB), baik antara pemerintah dan warga negaranya maupun antara perusahaan 

dan stakeholernya. KPB merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pencapaian visi 

pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan sejak Brundtlandt Conference 1986 dan 

Rio Conference 1992. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia merespons dengan 

mengeluarkan Agenda 21 Nasional yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional. Lebih jauh, pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mengeluarkan Agenda 21 

Sektoral yang mencakup pertambangan, energi, pariwisata, perumahan, dan kehutanan. 

Namun sayang sekali, sampai saat ini pola pembangunan di Indonesia masih sangat jauh dari 

konsep pembangunan berkelanjutan yang ideal. 

 

Disinilah peran KPB dituntut. KPB harus berfungsi tidak hanya sebagai media informasi 

antara pemerintah dan warga negaranya atau antara perusahaan dan stakeholdernya, tapi harus 

lebih jauh lagi, sebagai media pembelajaran agar semua pihak sadar bahwa sistem ekonomi 

sangatlah bergantung pada sistem sosial dan lingkungan, sehingga pola produksi dan 
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konsumsi manusia haruslah rasional dan menggunakan akal sehat. Kalau pola ekonomi masih 

mengedepankan nafsu, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan mengabaikan standard/norma-norma sosial, maka keberlangsungan hidup 

generasi mendatang akan terancam. 

 

Keberhasilan KPB tergantung dari peran serta aktif semua pihak. Tanpa partisipasi semua 

lapisan baik pemerintah, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan industri, maka 

pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan mustahil dicapai. KPB sebagai suatu 

topik baru dalam dunia akademis dan industri masih memerlukan terobosan-terobosan baru 

secara teoritis dan praktis agar dapat efektif. Saat ini sustainability reporting (pelaporan suatu 

institusi/organisasi atas aktivitas ekonominya dan dampaknya pada dimensi lingkungan dan 

sosial kepada stakeholdernya) merupakan topik hangat dalam ruang lingkung KPB. Terutama 

di Indonesia, KPB masih merupakan hal yang sangat aktual dan masih membuka peluang 

lebar bagi siapapun yang ingin berkecimpung di dalamnya. 
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