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PENGERTIAN MACAM-MACAM SUMBER 
DAYA

Adalah segala

sesuatu yang 

terdapat di muka

bumi yang dapat

dimanfaatkan oleh

manusia untuk

memenuhi

kebutuhan hidupnya

• SUMBER DAYA ALAM SUMBER DAYA MANUSIA

Adalah segala sesuatu

yang dihasilkan oleh

manusia dengan segala

potensinya yang berupa

produk yang dapat

dimanfaatkan dalam

kehidupannya .

Sumber daya adalah suatu nilai potensi
yang dimiliki oleh suatu materi atau
unsur tertentu dalam kehidupan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan


CONTOH MACAM-MACAM 
SUMBER DAYA

• Sumber Daya Alam



Sumber Daya Manusia 



PENGGOLONGAN 
SUMBER DAYA ALAM

•SDA ABIOTIK

•SDA BIOTIK

•SDA DAPAT 
DIPERBAHARUI

•SDA TIDAK DAPAT 
DIPERBAHARUI

•DSA TIDAK AKAN 
HABIS/PUNAH

•SDA DARATAN 
(TERESTRIS)

•SDA PERAIRAN 
(AKUATIK)

•SUMBER DAYA 
FISIK

•SUMBER DAYA 
HAYATI



PENGERTIAN SDA BERDASARKAN 
SIFATNYA 

• adalah sumber
daya yang 
terbentuk
karena adanya
proses fisik dan
kekuatan alam, 
misalnya tanah, 
air, udara dan
barang-barang
tambang

• SUMBER DAYA ALAM 
FISIK

• SUMBER DAYA ALAM 
HAYATI

• adalah SDA yang 
berasal dari
makhluk hidup
(biotik). Seperti: 
hasil pertanian, 
perkebunan, 
pertambakan
dan perikanan

contoh



CONTOH SDA BERDASARKAN 
SIFATNYA 

• SUMBER DAYA ALAM 
FISIK

• SUMBER DAYA ALAM 

• HAYATI



PENGERTIAN SDA 
BERDASARKAN TEMPATNYA 

• Sumber daya

alam daratan

adalah SDA yang 

terdapat

didaratan

• Sumber Daya Alam
Daratan

• Sumber Daya Alam

Perairan

• Sumber daya

perairan adalah

SDA yang di

daerah perairan

contoh



PENGERTIAN SDA BERDASARKAN 
PROSES TERBENTUKNYA 

• SDA abiotik adalah

SDA yang berasal

dari makhluk tak

hidup (abiotik). 

Seperti: barang-

barang tambang

• Sumber Daya Alam
Abiotik

• Sumber Daya Alam
Biotik

• SDA biotik adalah

sumber daya yang 

terbentuk karena

adanya proses

kehidupan seperti

tumbuh dan

berkembang biak, 

misalnya tumbuh-

tumbuhan dan

hewan

contoh



CONTOH SDA BERDASARKAN 
PROSES TERBENTUKNYA Sumber Daya Alam

Abiotik
Sumber Daya Alam

Biotik



PENGERTIAN SDA BERDASARKAN 
PEMULIHANNYA

• Sumber daya alam yang 

dapat diperbarui ialah

sumber daya alam yang 

dapat dimanfaatkan lagi

setelah pemakaian karena

kemampuan

pembaharuan kembali

dalam waktu relatif cepat

sehingga sumber daya

alam ini tidak akan habis. 

• SUMBER DAYA ALAM DAPAT 
DIPERBAHARUI

• SUMBER DAYA ALAM TIDAK 
DAPAT DIPERBAHARUI

• Sumber daya alam

yang tidak dapat

diperbaruhi adalah

sumber daya alam jika

digunakan secara

terus-menerus, maka

lama-kelamaan akan

habis dan tidak dapat

dihasilkan sendiri oleh

manusia

contoh



CONTOH SDA BERDASARKAN 
PEMULIHANNYA

• SUMBER DAYA ALAM DAPAT 
DIPERBAHARUI

• SUMBER DAYA ALAM TIDAK 

DAPAT DIPERBAHARUI



Berbagai Perangkap Migas



Sumberdaya Geologi (energi)

Hidrokarbon/minyak dan gas bumi

Contoh minyak bumi dari hasil test pemboran dan minyak bumi yang keluar 

sebagai rembesan di permukaan (oil seepage)



Contoh Mineral Pembentuk Batuan
diantaranya memiliki nilai ekonomis untuk komoditi 

karena unsur yang dikandungnya

Analcime Andalusite Anhydrite

Antimony
Aragonite Arsenopyrite Augite Barite Beryl

Bornite

Brazilianite Brookite Calcite Cassiterite
Chalcocite

Chalcopyrite
Chrysoberyl

Corundum

Cryptomelane Cuprite Cyanotrichite

Diopside

Dioptase

Epidote Feldspar Ferberite

Danburite



Penambangan Tembaga di PT Freeport, Papua



Barang tambang dapat
dikelompokkan menjadi
tiga macam, sebagai
berikut :

• Barang tambang mineral 
logam seperti nikel, 
tembaga, emas, perak, 
timah, dan besi.

• Barang tambang mineral 
bukan logam seperti intan, 
pasir, batu gamping, 
belerang, aspal, dan fosfat.

• Barang tambang penghasil
energi seperti minyak bumi, 
batu bara, gas alam, dan
uranium.



Dasar Hukum 
UU No.11 Tahun 1967  

Tentang pertambangan, pengklasifikasian bahan galian 

Menurut ke pentingan untuk negara, yaitu:

A. Golongan A, yaitu golongan bahan galian strategis. Bahan 

galian ini untuk pertahanan/keamanan negara atau untuk 

menjamin perekonomian negara.

Contoh:batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, 

tembaga, aluminium (bauksit), timah putih, mangan, besi, 

nikel dsb.



B. Golongan B, yaitu golongan bahan galian vital. Bahan 
galian ini penting untuk memenuhi hajat hidup orang 
banyak. Contoh: emas, perak, magnesium, seng, wolfram, 
batu permata, mika, asbes, dsb.

C. Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk 
kedalam golongan A dan B. contoh:  bahan galian yang 
termasuk bahan industri.  



Persebaran sumber daya alam
yang ada di bumi tidak merata. 

Ada daerah-daerah di bumi yang sangat kaya akan
mineral, tetapi ada pula daerah yang sama sekali tidak

dijumpai sumber daya alam mineral yang bernilai
ekonomis. 

Agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka 
tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai 

dengan tindakan perlindungan.

Apa yang harus 
kita lakukan?



Pemeliharaan dan pengembangan sumber 

daya alam harus dilakukan dengan cara-

cara yang rasional antara lain sebagai 

berikut :

• Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dengan  hati-hati dan efisien. 

Misalnya penggunaan air, tanah, dan udara.

• Menggunakan bahan pengganti sebagai 

alternatif untuk menjaga keberadaan sumber 

daya alam agar tidak cepat habis.

• Mengembangkan metode menambang dan 

memproses secara efisien, serta mengusahakan 

adanya suatu proses daur ulang (recycling).

• Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan 

falsafah hidup secara damai dengan alam 

sehingga terjadi keseimbangan yang serasi.


