
SUMBER DAYA ALAM 
DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN 



SUMBER DAYA ALAM 

• SDA adalah sumber kekayaan bumi baik biotik (hayati) 
maupun abiotik (non-hayati) yang dapat dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan manusia 

• SDA adalah segala isi yang terkandung dalam biosfer, 
sebagai sumber energi yang potensial (Slamet R.) 

• SDA yaitu sumber daya yang terbentuk karena 
kekuatan alami misalnya tanah, air dan perairan, 
biodata, udara dan ruang, mineral, bentang alam 
(landscape), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang 
surut dan arus laut. 

• SDA bersifat terbatas 



SDA berdasarkan “Jenis” 

SDA nonhayati (abiotik) SDA hayati (biotik) 
• SDA fisik (benda mati) 

• Co: tambang, tanah, air, 
kincir angin 

• SDA berupa makhluk hidup 

• Co: hewan, tumbuhan, 
mikroba, dan manusia 



SDA berdasarkan “Potensi” 

SDA Materi 

SDA Energi 

SDA Ruang 

• SDA yg dimanfaatkan dlm bentuk fisik 

• SDA yg dimanfaatkan sbg sumber energi 

• SDA yg berupa ruang/tempat hidup 



SDA berdasarkan “Sifat” 

SDA yang 
dapat 

diperbaharui 
(renewable) 

SDA yang 
tidak dapat 

diperbaharui 
(non-

renewable) 

SDA yang 
tidak habis 



Non-renewable Resources 

• Jika diambil terus menerus, SDA akan habis 

• Contoh: logam, mineral, minyak bumi, dan 
batubara. 

• Minyak bumi & batu bara = bahan bakar fosil 

• Bahan bakar fosil 
– Berasal dari perombakan/penguraian sisa-sisa 

makhluk hidup 

– Batuan endapan 

– Sumber energi penting yang menghasilkan cahaya & 
panas 











Renewable Resources 
(dapat dipanen, dimanfaatkan, dan diperbaharui) 

Air 

• Hampir 71% permukaan bumi 
tertutup air (1.4T km kubik) 

• Air mengalir melalui sistem 
distribusi alam : siklus air 
(daur hidrologi) 

• Air sebagai pelarut universal 

• Air sadah : air yang banuak 
mengandung garam: 
Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, 
CaCI2, CaSO4, MgSO4, dsb 

Tumbuhan 

• Tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan 
oksigen dan karbohidrat melalui proses fotosintesis 

• Tumbuhan sbg prosusen / penyusun dasar rantai 
makanan 

• Fakta di Indonesia: 

• Terdapat 2jutaan spesies di dunia, dan 60% dari 
jumlah tersebut ada di Indonesia 

• Tdpt 20.000 spesies tanaman berbunga, 4000 
spesies orchidaceae, jenis tumb. berkayu 
dipterocarpacea (386 sps) myrtaceae dan 
moraceae (500 sps), ericaceae (737 sps), lebih dari 
4000 spesies paku-pakuan, mencapai 332 spesies 
rotan, 122 bambu, 400 spesies pohon meranti 
(terbanyak di dunia) 

• Kepres No. 4 Tahun 1993: melati (bunga bangsa), 
anggrek bulan (bunga pesona), rafflesia arnoldi 
(bunga langka) 



Renewable Resources 

 

Hewan 

•Fauna di Indonesia: Mamalia (lebih dari 500 
jenis), Kupu-kupu (lebih dari 100 jenis), 
Reptil (lebih dari 600 jenis), Burung (lebih 
dari 1.500 jenis), Amfibi (lebih dari 250 
jenis) 

•Kepres No. 4 Tahun 1993: Komodo (satwa 
nasional darat), ikan solera merah (satwa 
nasional air), elang jawa (satwa nasional 
udara) 

•Satwa langka lain: cendrawasih, maleo, 
badak bercula satu 

Mikroorganisme 

•SDA hewan dan tumbuhan yang 
bersifat mikroskopis 

•Berperan sebagai dekomposer 
(pengurai) 

•Sbg bahan pangan (tape, sake, 
tempe, oncom), penghasil obat-
obatan (antibiotik-penisilin), 
pembuatan biogas dan daur 
ulang sampah, membasmi hama 
tanaman, dan untuk rekayasa 
genetika 



SDA yang Tak Habis 

• Tak Dapat Diubah 

– SDA tidak akan habis, tetapi tidak dapat banyak 
diubah oleh kegiatan manusia (tenaga atom, 
tenaga angin, tenaga pasang surut) 

• Bisa salah guna 

– SDA tak akan habis tetapi jika salah cara 
pemanfaatannya maka kualitas SDA tsb akan 
menurun, bahkan rusak (udara, air, pemandangan 
alam) 



Pemanfaatan 
SDA 

Sumber 
Makanan 
& Obat-
obatan 

Sumber 
Energi 

Sumber 
Devisa 
Negara 

Sumber 
Plasma 
Nutfah 



Pemanfaatan SDA 

• Pemanfaatan SDA = melakukan perubahan-
perubahan di dalam ekosistem alami  yang 
telah / belum diubah oleh tindakan manusia 

• Kualitas SDA akibat pemanfaatan SDA oleh 
manusia: 

– Merusak 

– Tetap lestari 

– Memperbaiki 



• Pemanfaatan SDA adalah amanat UUD 1945 dan Pancasila, 
yaitu terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) 

• UU 24/1992, ruang adalah wadah yang meliputi ruang 
daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah 
tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan 
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 

• UU 23/1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk 
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. 

• UU 22/1999, daerah selaku ujung tombak pembangunan 
mengemban tugas berat sehingga diperlukan perangkat 
daerah yang kokoh dan kuat. Salah satu perangkat daerah 
yang wajib dimiliki adalah bidang lingkungan hidup 



Permasalahan 
lingkungan adalah 
aspek negatif dari 
aktivitas manusia 

terhadap lingkungan 
biofisik 

 



PENYEBAB KERUSAKAN LINGKUNGAN 

Faktor Alam 

• Bencana alam: Gempa, 
banjir, longsor, tsunami, dll 

Faktor Manusia 

• Perusakan hutan, 
pemukiman, pemanfaatan 
SDA berlebihan di luar 
batas 



ISU LINGKUNGAN LOKAL 

drought 

flood 

Landslide 

Coastal 
erosion 

Seawater 
intrusion 

Changes in 
function of 
land 



ISU LINGKUNGAN NASIONAL 

Forest 
fire 

Offshore 
oil 

pollution 

Exploita-
tion of 
forest 

resources 

Exploita-
tion of 

land 
resources 
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Warming 
Ozone Layer 
Depletion 

Population Growth 

Desertification 

Rain Acid 

Loss of Biodiversity 

Pollution 



Agar generasi tidak kehilangan 
“hak”nya, perlu melakukan 

konservasi  



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
BERWAWASAN LINGKUNGAN 

Pembangunan nasional pada suatu negara 
tidak lagi bisa dipisahkan antara pengelolaan 

lingkungan dengan pembangunan sosial 
ekonomi sebagai bidang-bidang yang terpisah, 

artinya setiap keputusan dan kebijakan 
pemerintah di masa depan harus 

mempertimbangkan implikasi lingkungan, 
dimana model pembangunan harus 

terintegrasi dengan dimensi lingkungan 



ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP 

     
1. Pembukaan UUD 1945 
2. UU 24/1992 tentang Penataan Ruang 
3. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
4. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 
5. PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
   Propinsi sebagai daerah otonom. 
6. PP 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah  
   dan Menteri Dalam Negeri No. 01/SKB/M.PAN/4/2003 & No.27 
   tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 8/2003 & PP 9/2003 
   bahwa pewadahan fungsi lingkungan hidup di daerah dalam bentuk 
   DINAS DAERAH. 

Kebutuhan dan urgensi pelaksanaan kewenangan perangkat daerah 
sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan :  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  


