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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan 
profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai 
dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 
VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik dan 
memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, 
guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi 
dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan PMP 
memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti Pendidikan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil 
UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau modul. Bahan 
ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji 
kompetensi awal yang belum memenuhi standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyiapkan bahan 
ajar ini. 
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Kepala Badan PSDMPK dan PMP  
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PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK 

MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG SEJAHTERA DAN HARMONIS 

 

A. Kompetensi  

Merumuskan pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam  untuk 

menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial ini, peserta pelatihan 

diharapkan mampu: 

a. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam 

b. Menjelaskan tujuan dan cara pemeliharaan sumber daya alam 

c. Menjelaskan pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam terkait kehidupan 

masyarakat yang sejahtera dan harmonis. 

C. Panduan/Strategi Belajar 

Untuk mempelajari modul ini, ikutilah langkah-langkah berikut ini: 

a. Bacalah modul ini dengan seksama 

b. Dalam proses pembelajaran, gunakan pendekatan dengan  metode ceramah bervariasi, 

inkuiri, dan diskusi kelompok 

c. Pada setiap penyampaian materi, Saudara harus memahami setiap konsep dengan 

baik.  

d. Pemahaman terhadap suatu konsep dapat dilakukan dengan mempelajari uraian materi 

dan contoh soal. 

D. Media belajar 

Dalam proses belajar mengajar tentang fakta, konsep, dan generalisasi dalam 

pembelajaran IPS dapat menggunakan media pembelajaran berupa gambar-gambar yang 

menunjukkan tentang pemanfaatan sumber daya alam 
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E. Uraian materi 

 

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK 

MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG SEJAHTERA DAN HARMONIS 

 

1. Pendahuluan 

Kehidupan manusia di bumi ditunjang oleh tersedianya sumber daya alam. Alam 

pada dasarnya telah menyediakan kebutuhan umat manusia baik yang bersifat biotik 

(hayati) maupun abiotik (non-hayati). Sumber kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik 

yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia 

merupakan sumber daya alam (SDA). Manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari lingkungan. Kehidupan manusia tergantung pada kelestarian lingkungan, sebaliknya 

kelestarian lingkungan tergantung pada kegiatan manusia. Dalam kondisi alami 

lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan 

keadaannya. Namun kondisi tersebut dapat berubah dengan berbagai aktivitas yang 

dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terkadang dapat melampaui 

batas. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan SDA harus disertai dengan pemeliharaan dan 

pelestariannya. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 sebagai landasan konstitusional  

mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan 

generasi masa depan secara berkelanjutan. Manusia dan lingkungan  merupakan satu 

kesatuan dan  tidak dapat dipisahkan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan, 

demikian sebaliknya lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan 

lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Daya dukung lingkungan hidup sangat terbatas, oleh karena itu  dalam 

pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan 

berpedoman pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

hidup.    

Unsur atau komponen lingkungan hidup terdiri atas: (1) komponen lingkungan 

fisik seperti tanah, batuan, dan iklim; (2) komponen biologi seperti tumbuhan, hewan, dan 

jasad renik; dan (3) sumber daya manusia dan sumberdaya buatan sebagai hasil karya 



 
 

3 
 

manusia sebagai lingkungan budaya. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, 

namun saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Perubahan yang 

terjadi pada salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. 

Hubungan antara makhluk hidup, terutama manusia dengan lingkungannya  

berlangsung secara sangat erat. Ketika manusia hadir untuk pertama kalinya di permukaan 

bumi, maka pada saat itulah manusia sudah membutuhkan bantuan lingkungan. Misalnya 

manusia membutuhkan udara untuk bernafas dan sebagainya. Ketika awal pertumbuhan 

penduduk masih sedikit, hubungan manusia dengan lingkungan masih seimbang. Namun, 

seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya jumlah manusia di muka 

bumi ini yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan dan perkembangan sumber daya alam, 

maka kelangsungan hidup manusia mulai mengalami ancaman. Hal ini dikarenakan 

jumlah sumber daya alam semakin menipis, sementara yang membutuhkan sumber daya 

alam semakin banyak. 

Berdasarkan berbagai fenomena dan permasalahan yang muncul akibat 

kelangkaan sumber daya alam, akhirnya muncullah berbagai anjuran dan himbauan untuk 

mulai menghemat dan mengkonservasi sumber daya alam. Diperlukan adanya 

pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan 

terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses 

pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan. 

 

2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Alam pada dasarnya mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan 

seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan 

untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik 

biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan 

sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya 

alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. 
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Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena 

sumber daya alam bersifat terbatas. Pemanfaatan ini harus optimal namun tetap 

memperhatikan kelestarian alam. 

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan agar kekayaan sumber 

daya alam yang dimiliki suatu daerah dapat mempunyai manfaat yang berkelanjutan dan 

dapat mensejahterakan masyarakat pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang. 

Untuk dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam maka harus 

dilakukan pengenalan sumberdaya alam yang ada dan tingkat pemanfaatan yang ada saat 

sekarang. Kemudian berdasarkan inventarisasi tersebut ditetapkan program 

pemanfaatannya agar didapatkan pola pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

  

Sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata dan 

berpotensi untuk memenuhi kebutuhan manusia demi mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Jadi, semua benda mati dan makhluk hidup, yang ada di muka bumi ini dapat 

dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan kebutuhan hidupnya, seperti udara, 

sinar matahari, tumbuhan, hewan, air, dan sebagainya. 

Keberadaan sumber daya alam tidak tersebar secara merata di muka bumi. Oleh 

karena faktor geografis dan letak astronomis, jumlah dan kualitas sumber daya alam di 

tiap wilayah di muka bumi ini tidaklah sama. Terdapat wilayah dengan sumber daya alam 

sedikit atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Pada umumnya 

wilayah tropis memiliki sumber daya alam yang lebih kaya. Semakin menjauh dari 

khatulistiwa, keanekaragaman sumber daya alamnya semakin terbatas atau sedikit. 

Sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan sejak kehidupan manusia kali pertama di 

muka bumi, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara konservatif, yaitu 
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dengan cara berburu, mencari tumbuhan atau buah-buahan, dan bercocok tanam 

sederhana. 

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mampu memanfaatkan sumber 

daya alam secara lebih luas. Pertambahan populasi manusia serta perkembangan 

pengetahuan dan teknologi juga telah mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber 

daya alam secara lebih kreatif dan intensif.  Tidak heran manusia semakin mampu 

menguasai alam dengan cara-cara yang merusak dan tanpa mempertimbangkan 

kelestariannya. 

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan sumber daya alam 

terbesar di dunia memegang peranan penting dalam pelestarian sumber daya alam dan 

keseimbangan biodiversitas di bumi. Namun demikian, kerusakan lingkungan tetap 

terjadi, misalnya karena kebakaran hutan, banjir, penangkapan ikan dengan bom ikan, dll. 

Selain itu, terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, karena perubahan 

fungsi lahan hijau menjadi lahan bangunan fisik serta terjadinya krisis energi. 

Berbagai peristiwa tersebut menggambarkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa 

mempertimbangkan norma (ketentuan) kelestarian lingkungan hidup. Jika tidak segera di 

atasi, masalah tersebut akan menjadi ancaman serius terhadap seluruh umat manusia dan 

makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, agar pemanfaatan sumberdaya dapat 

berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi harus disertai dengan norma-norma 

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang komprehensif. Sehingga tercipta 

upaya terpadu dalam memanfaatkan, menata, memelihara, mengawasi, mengendalikan, 

memulihkan dan mengembangkan lingkungan hidup. 

Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya.   

a. Berdasarkan sifat 

  Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber daya alam yang terbarukan (renewable), misalnya: hewan, tumbuhan, 

mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi 

dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali). 

2) Sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable), misalnya: minyak 

tanah, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. 

3) Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya, udara, matahari,  
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energi pasang surut, dan energi laut. 

b. Berdasarkan potensi 

Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi beberapa 

macam, antara lain: 

1) Sumber daya alam materi; merupakan sumber daya alam yang  

dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya, batu, besi, emas,  

kayu, serat kapas, rosela, dan sebagainya. 

2) Sumber daya alam energi; merupakan sumber daya alam yang  

dimanfaatkan energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, 

sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lain-lain. 

3) Sumber daya alam ruang; merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau 

tempat hidup, misalnya area tanah (daratan) dan angkasa.  

c. Berdasarkan jenis  

Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua, yaitu:  

1) Sumber daya alam nonhayati (abiotik); disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu 

sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya : bahan tambang, 

tanah, air, dan kincir angin.  

2) Sumber daya alam hayati (biotik); merupakan sumber daya alam yang berupa 

makhluk hidup. Misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. 

4. Pemeliharaan Sumber Daya Alam 

Alam pada dasarnya mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan 

seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan 

untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik 

biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan 

sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya 

alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. 

Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena 

sumberdaya alam bersifat terbatas.  

Sumber daya alam ialah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang 

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, 
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misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, 

dan mikroba (jasad renik).  

a. Daya dukung lingkungan 

Ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan 

tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut 

daya dukung lingkungan Singkatnya, daya dukung lingkungan ialah kemampuan 

lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup. Di bumi ini, 

penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Ada bagian bagian bumi yang 

sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian ada 

pula yang tidak baik. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, 

maka tindakan eksploitasi sumberdaya alam harus disertai dengan tindakan 

perlindungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan 

dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut: 

1) Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan 

efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.  

2) Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran). 

3) Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang efisien, serta 

pendaurulangan (recycling).  

4) Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan 

alam. 

b. Sumber daya Tumbuhan 

Tumbuhan memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan tepung 

melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen atau 

penyusun dasar rantai makanan. Eksploitasi tumbuhan yang berlebihan dapat 

mengakibatkan kerusakan dan kepunahan, dan hal ini akan berkaitan dengan rusaknya 

rantai makanan. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu faktor dari rantai 

makanan akan berakibat punahnya konsumen tingkat di atasnya. Jika suatu spesies 

organisme punah, maka spesies itu tidak pernah akan muncul lagi. Dipandang dari 

segi ilmu pengetahuan, hal itu merupakan suatu ke rugian besar.  

Dalam mengeksploitasi sumberdaya tumbuhan, khususnya hutan, perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
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1) Tidak melakukan penebangan pohon di hutan dengan semena-mena (tebang 

habis).  

2) Penebangan kayu di hutan dilaksanakan dengan terencana dengan sistem tebang 

pilih (penebangan selektif). Artinya, pohon yang ditebang adalah pohon yang 

sudah tua dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan.  

3) Cara penebangannya pun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak 

merusak pohon-pohon muda di sekitarnya.  

4) Melakukan reboisasi (reforestasi), yaitu menghutankan kembali hutan yang sudah 

terlanjur rusak. 

5) Melaksanakan aforestasi, yaitu menghutankan daerah yang bukan hutan untuk 

mengganti daerah hutan yang digunakan untuk keperluan lain. 

6) Mencegah kebakaran hutan. Kerusakan hutan yang paling besar dan sangat 

merugikan adalah kebakaran hutan. Diperlukan waktu yang lama untuk 

mengembalikannya menjadi hutan kembali.   

Pengelolaan hutan seperti di atas sangat penting demi pengawetan maupun 

pelestariannya karena banyaknya fungsi hutan seperti berikut ini: 

1) Mencegah erosi; dengan adanya hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke 

permukaan tanah, dan dapat diserap oleh akar tanaman. 

2) Sumber ekonomi; melalui penyediaan kayu, getah, bunga, hewan, dan sebagainya. 

3) Sumber plasma nutfah; keanekaragaman hewan dan tumbuhan di hutan 

memungkinkan diperolehnya keanekaragaman gen. 

4) Menjaga keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau. 

Dengan terbentuknya humus di hutan, tanah menjadi gembur. Tanah yang 

gembur mampu menahan air hujan sehingga meresap ke dalam tanah, resapan air 

akan ditahan oleh akar-akar pohon. Dengan demikian, di musim hujan air tidak 

berlebihan, sedangkan di musim kemarau, danau, sungai, sumur dan sebagainya tidak 

kekurangan air.   

c. Sumber Daya Hewan   

Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah 

dibudidayakan. Termasuk sumberdaya alam satwa liar adalah penghuni hutan, 
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penghuni padang rumput, penghuni padang ilalang, penghuni steppa, dan penghuni 

savana. Misalnya badak, harimau, gajah, kera, ular, babi hutan, bermacam-macam 

burung, serangga, dan lainnya. Termasuk sumber daya alam hewan piaraan antara lain 

adalah lembu, kuda, domba, kelinci, anjing, kucing, bermacam- macam unggas, ikan 

hias, ikan lele dumbo, ikan lele lokal, kerang, dan siput.  

Terhadap hewan peliharaan itulah sifat terbarukan dikembangkan dengan baik. 

Selain memungut hasil dari peternakan dan perikanan, manusia juga melakukan 

persilangan untuk mencari bibit unggul guna menambah keanekaragaman ternak. 

Dipandang dari peranannya, hewan dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Sumber pangan, antara lain sapi, kerbau, ayam, itik, lele, dan mujaer. 

2) Sumber sandang, antara lain bulu domba dan ulat sutera. 

3) Sumber obat-obatan, antara lain ular kobra dan lebah madu. 

4) Piaraan, antara lain kucing, burung, dan ikan hias.  

Untuk menjaga kelestarian satwa langka, maka penangkapan hewan-hewan 

dan juga perburuan haruslah mentaati peraturan tertentu seperti berikut ini : 

a. Para pemburu harus mempunyai lisensi (surat izin berburu).  

b. Senjata untuk berburu harus tertentu macamnya.  

c. Membayar pajak dan mematuhi undang-undang perburuan.  

d. Harus menyerahkan sebagian tubuh yang diburunya kepada petugas sebagai tropy, 

misalnya tanduknya.  

e. Tidak boleh berburu hewan-hewan langka.  

f. Ada hewan yang boleh ditangkap hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Misalnya, 

ikan salmon pada musim berbiak di sungai tidak boleh ditangkap, atau kura-kura 

pada musim akan bertelur.  

g. Harus mentaati konvensi dengan baik. Konvensi ialah aturan-aturan yang tidak 

tertulis tetapi harus sudah diketahui oleh si pemburu dengan sendirinya. Misalnya, 

tidak boleh menembak hewan buruan yang sedang bunting, dan tidak boleh 

membiarkan hewan buas buruannya lepas dalam keadaan terluka.  

Akan tetapi, seringkali peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati bahkan ada 
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yang diam-diam memburu satwa langka untuk dijadikan bahan komoditi yang 

berharga. Satwa yang sering diburu untuk diambil kulitnya antara lain macan, 

beruang, dan ular, sedangkan gajah diambil gadingnya.  

d. Daya dukung lingkungan 

Ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan 

tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut 

daya dukung lingkungan Singkatnya, daya dukung lingkungan ialah kemampuan 

lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup. Di bumi ini, 

penyebaran sumberdaya alam tidak merata letaknya. Ada bagian bagian bumi yang 

sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian ada 

pula yang tidak. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, 

maka tindakan eksploitasi sumberdaya alam harus disertai dengan tindakan 

perlindungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan 

dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut : 

1) Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan 

efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.  

2) Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran). 

3) Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien, serta 

pendaurulangan (recycling).  

4) Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan 

alam. 

e.   Undang-undang lingkungan hidup 

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan 

hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. 

Undang-undang ini berisi 9 Bab terdiri dari 24 pasal. Undang-undang lingkungan 

hidup bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup, dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya 

lingkungan.  

Undang-undang lingkungan hidup antara lain berisi hak, kewajiban, 

wewenang dan ketentuan pidana yang meliputi berikut ini: 

1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang balk dan sehat.  
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2) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan dan mencegah serta 

menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan  

3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan 

lingkungan hidup. Peran serta tersebut diatur dengan perundang-undangan.  

4) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya  

melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau 

tercemamya lingkungan hidup diancam pidana penjara atau denda.  

Upaya pengelolaan yang telah digalakkan dan undang-undang yang telah 

dikeluarkan belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti 

penting lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta 

kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang 

akan datang.  

Upaya pengelolaan limbah yang saat ini tengah digalakkan adalah 

pendaurulangan atau recycling. Dengan daur ulang dimungkinkan pemanfaatan 

sampah, misalnya plastik, aluminium, dan kertas menjadi barang-barang yang 

bermanfaat.  

Usaha lain dalam mengurangi polusi adalah memanfaatkan tenaga surya. 

Tenaga panas matahari disimpan dalam sel-sel solar untuk kemudian dimanfaatkan 

dalam keperluan memasak, memanaskan ruangan, dan tenaga gerak. Tenaga surya ini 

tidak menimbulkan polusi. Selain tenaga surya, tenaga angin dapat pula digunakan 

sebagai sumber energi dengan menggunakan kincir-kincir angin.  

Di beberapa negara maju telah banyak dilakukan pemisahan sampah organik 

dan anorganik untuk keperluan daur ulang. Dalam tiap rumah tangga terdapat tempat 

sampah yang berwarna-warni sesuai peruntukkannya.  

5. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam untuk Menciptakan 

Kehidupan yang Sejahtera dan Harmonis 

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada 

rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan 

dan dikembangkan.  kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang 

hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan 

dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, 

merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan 
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bangsa Indonesia bahwa kebahagian hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, 

keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha 

Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai 

pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, 

masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus 

dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan 

keseimbangan.  

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional  mewajibkan agar 

sumberdaya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi 

masa depan secara berkelanjutan. Manusia dan lingkungan  merupakan satu kesatuan dan  

tidak dapat dipisahkan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan, demikian sebaliknya 

lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan lingkungan akan 

mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Daya 

dukung lingkungan hidup sangat terbatas, oleh karena itu  dalam pengelolaan lingkungan 

hidup harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berpedoman pada konsep 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.    

Unsur atau komponen lingkungan hidup terdiri atas komponen lingkungan fisik 

seperti tanah, batuan, dan iklim; komponen biologi seperti tumbuhan, hewan, dan jasad 

renik; dan sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai hasil karya manusia 

sebagai lingkungan budaya. Ketika unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun 

saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Perubahan yang terjadi 

pada salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. 

Hubungan antara makhluk hidup, terutama manusia dengan lingkungannya sangat 

berlangsung secara erat. Ketika manusia hadir untuk pertama kalinya di permukaan bumi, 

maka pada saat itulah manusia sudah membutuhkan bantuan lingkunga. Misalnya 

manusia membutuhkan udara untuk bernafas dan sebagainya. Ketika awal pertumbuhan 

penduduk masih sedikit, hubungan manusia dengan lingkungan masih seimbang. Namun, 

seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya jumlah manusia di muka 

bumi ini yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan dan perkembangan sumber daya alam, 

maka kelangsungan hidup manusia mulai mengalami ancaman. Hal ini dikarenakan 

jumlah sumber daya alam semakin menipis, sementara yang membutuhkan sumber daya 

alam semakin banyak. 
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Berdasarkan berbagai fenomena dan permasalahan yang muncul akibat 

kelangkaan sumber daya alam, akhirnya muncullah berbagai anjuran dan himbauan untuk 

mulai menghemat dan mengkonservasi sumber daya alam. Diperlukan adanya 

pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Mitra Info, 

2000). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya 

sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke 

dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi masa depan 

 

F. Evaluasi  

Bentuk soal: pilihan ganda 

      Pilihlah salah satu  jawaban yang Saudara anggap benar 

1. Sumber daya alam akan bernilai ekonomis apabila….. 

a. cukup dieksplorasi saja 

b. dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini 

c. dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa mendatang 

d. dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia 

2. Sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumbe r daya alam …… 

a. nabati 

b. hewani 

c. hidroponik 

d. agro industri 

3. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab kerusakan sumber daya alam adalah ….. 

a. Terus meningkatkan permintaan akan sumber daya alam dan jasa lingkungan sebagai 

akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup manusia 

b. Terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang tidak mengikuti prinsip pembangunan 

berkelanjutan 

c. Ketidak tahuan manusia akan akibat kerusakan lingkungan 

d. Pengaturan sumber daya alam secara bijaksana agar pengelolaannya dapat 

terselenggara secara seimbang dan terpadu 
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e. Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan 

4.  Pengelolaan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sebaiknya ….. 

a. diambil sesuai kebutuhan 

b. selaras antara kehidupan dengan lingkungan 

c. diolah untuk kebutuhan dalam negeri saja 

d. hasilnya dieksploitasi sebagai modal pembangunan 

5. Pemakaian sisa hasil produksi primer yang tidak digunakan lagi pada fungsi yang satu, 

akan tetapi memiliki nilai guna untuk kebutuhan lainnya tanpa melalui proses daur ulang 

dalam pengelolaan sumber daya alam disebut dengan prinsip ….. 

a. mengurangi 

b. daur ulang 

c. ekonomis 

d. penghematan 

 

Bentuk soal : esai 

Petunjuk mengerjakan soal 

a. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar 

b. Bobot setiap soal maksimum 10 

Soal 

1. Jelaskan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam 

2. Jelaskan tujuan dan cara pemeliharaan sumber daya alam 
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