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Standar Kompetensi
2. Memahami sumberdaya alam

Kompetensi Dasar
2.1 Menganalisis pengertian sumberdaya alam



Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran siswa mampu untuk :

• Membedakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui 

dengan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui

• Menyebutkan contoh yang termasuk bahan galian logam

• Menyebutkan contoh yang termasuk sumber energi

• Membedakan sumberdaya alam abiotik dengan sumberdaya 

alam biotik

• Menunjukkan jenis sumberdaya alam yang ada di Indonesia

Pertemuan 2 



Sumberdaya Hutan

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi 4, 

yaitu:

Hutan lindung, untuk melindungi tanah dan air supaya 

manfaatnya lestari

Hutan suaka, untuk melindungi satwa dan tumbuhan 

langka

Hutan penyangga, untuk mencegah gangguan terhadap 

hutan lindung dan satwa.

Hutan produksi, untuk diambil hasilnya, berupa kayu dan 

hasil hutan lainnya.



Gambar Hutan lindung Taman Hutan Rakyat Ngargoyoso Karanganyar

Sumber : Dokumentasi pribadi



Atas dasar curah hujan, hutan digolongkan 

kedalam:

• Hutan hujan tropik basah

 ditumbuhan tumbuhan canopy ( atap tajuk ) yang 

lebat, matahari sulit menmbus dasar hutan

• Sabana tropik

• padang rumput luas diselingi pohon – pohon yang 

besar

• Stepa tropik

 padang rumput, pohon-pohon sangat jarang 



Gambar (A)hutan hujan tropis (B ) sabana (C ) stepa )
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BIOMA SABANA

• Padang rumput yg dikelilingi 

pohon-pohonan

• Terbentuk di daerah tropika dan 

subtropika

• Vegetasi : palem, akasia



BIOMA STEPA

• Curah hujan 250 mm – 500 mm / 

thn

• Tingkat porositas (peresapan air) 

rendah

• Daerah padang rumput

• Vegetasi : akasia, rumput – rumput



Sumberdaya Laut

Atas dasar kedalamannya, laut dibagi wilayah menjadi:

Wilayah pasang/ littoral

Bagian dari lautan yang dasarnya kering pada saat air surut. Kedalaman 0 

mdpal, ditumbuhi jenis tumbuhan palmae

Wilayah laut dangkal/neritic

Bagian laut ini paling dalam adalah 200 mdpal

Sinar matahari tembus sampai dasar laut.

Bagian inilah dari lautan yang paling banyak berisi binatang dan tumbuhan ( 

biota laut )



Wilayah laut dalam/ bathyal

Kedalaman 1500-1800 mdpal

Sinar matahari sudah tidak lagi tembus sampai dasar laut. Karena itu, 

tumbuh-tumbuhan sudah sangat terbatas kalau dibandingkan dengan 

wilayah laut dangkal. Jumlah dan jenis binatang yang ada di daerah ini 

cukup banyak, umumnya mamalia laut

Wilayah laut sangat dalam/ abyssal

Kedalam melebihi 1800 mdpal.. Suhu sangat rendah, yaitu sudah sampai 

titik beku air. Tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi, dan jumlah binatang 

terbatas., kondisi perairan sangat gelap,,ditemukan gunungapi bawah laut



Gambar . Zona Laut Berdasarkan kedalamannya

Sumber : http://smartgeosmanida.blogspot.com/2012/05/perairan-laut.html



Sumber : http://wanacala.blogspot.com/2008/01/blog-post_14.html



Sumberdaya Mineral tambang

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang pertambangan, bahan 

galian menurut kepentingannya dibagi menjadi 3, yaitu:

Golongan A

Yaitu golongan bahan galian yang strategis untuk pertahanan, keamanan, 

dan perekonomian negara. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, 

tembaga, aluminium, timah putih, mangan, besi, nikel, dan lain-lain.

Golongan B

Adalah bahan galian vital karena dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. 

Contoh: emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika, 

asbes, dan lain-lain.

Golongan C

Yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam bahan galian golongan A 

dan B. Contohnya adalah bahan galian untuk keperluan industri dan rumah 

tangga

Contoh : pasir



Gambar Peta Pertambangan di Indonesia

Sumber : http://georegionalindonesia.blogspot.com/2011/03/peta-

persebaran-barang-tambang.html



Sumberdaya tanah
• Tanah yang dapat ditanami tumbuhan adalah hasil pelapukan batuan 

asalnya. Batuan asal lapuk akibat dari pengaruh cuaca.

• Atas dasar sifat batuan induk itu, tanah Indonesia dapat digolongkan 

menjadi 3, yaitu:

• Tanah dengan batuan induk vulkanik

 Jenis tanah ini lebih subur akibat pelapukan batuan 

vulkanik,contoh tanah vulkanik / tanah tuff

• Tanah dengan batuan induk tidak vulkanik

 Merupakan batuan dari zaman tertier. , contoh tanah aluvial

• Tanah dengan batuan induk organik

 berasal dari sisa-sisa tanaman yang sudah melapuk, dan terjadi 

dalam jangka waktu yang lama dan selalu tergenang Terdapat di rawa 

yang besar, contoh tanah gambut / organosol



Sumberdaya air

• Sungai

• Rawa

• Air tanah



• Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang 

yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) 

menuju hilir (muara) 

sungai permanen - yaitu sungai yang debit airnya 

sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini 

adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito dan Mahakam di 

Kalimantan. Sungai Musi, Batanghari Sumatera. 

sungai periodik - yaitu sungai yang pada waktu musim 

hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau 

airnya kecil. Contoh sungai bengawan solo bagian hilir



• Rawa adalah dataran rendah yang tergenang air. Rawa biasanya terdapat 

pada sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar, yang merupakan 

tanah lumpur dengan kadar air relatif tinggi.



Diskusi kelompok..

• Kumpulkan tugas artikel pada pertemuan lalu

• Setiap kelompok , mengidentifikasi jenis 

sumberdaya alam di artikel tersebut, antara lain 

sumberdaya hutan, lautan, tambang, dan tanah

• Klasifikasikan jenis SDA berdasarkan cara 

pemulihannya, 

• Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas


