
SUMBER DAYA HABIS TERPAKAI 
YANG DAPAT DIPERBAHARUI 

Pertemuan ke 2 



Sumber daya habis terpakai yang 
dapat diperbaharui: memiliki titik kritis  

• Ikan  

• Hutan  

• Tanah 

http://abdoelrauf.blogspot.com/2011/10/sumber-daya-alam.html 

http://www.malangkab.go.id/?page=91&id=876 

http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/148111-
indonesia_sebaiknya_fokus_di_inovasi_maritim 



Sumber daya ikan 

• Sumber daya perikanan dapat dipandang 
sebagai suatu komponen dari  ekosistem  
perikanan  berperan  sebagai  faktor  produksi  
yang diperlukan untuk menghasilkan suatu 
output yang bernilai ekonomi masa kini  
maupun  masa  mendatang. 

• Stok sumberdaya ikan bermigrasi dan 
bergerak dalam ruang tiga dimensi, berbeda 
dengan sumberdaya teristial. 

 

 



• Sumber  daya  perikanan bersifat dinamis 
 Contoh:  Perikanan tangkap  

– dinamika stok ikan ditunjukkan oleh keseimbangan 
yang disebabkan oleh pertumbuhan  stok,  baik  
sebagai  akibat  dari  pertumbuhan  individu (individu 
growth) maupun oleh perkembangbiakan 
(recruitment) stok itu sendiri 

– keterbatasan daya dukung lingkungan sumber daya di 
suatu lokasi, maka stok ikan akan mengalami 
pengurangan sebagai akibat dari kematian alami 
(natural mortality) sampai keseimbangan stok ikan 
sesuai daya dukung tercapai (adanya estuari, 
mangrove, karang dll) 

– Titik kritis  keseimbangan  ekosistem terganggu dan 
over-eksploitasi 

 

 



Potensi, poduksi dan konsumsi 
• Konsumsi ikan di Indonesia 60% dari keseluruhan 

konsumsi protein hewani serta paling terjangkau 
buat masyarakat Indonesia. 

• Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut 
Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta 
ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut 
dunia 

• Pada 2009 tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 
juta ton (75%)  40% ikan laut, 60% ikan tawar 

• Potensi produksi budidaya ikan laut  47 juta ton, 
tambak 5,5 juta ton. 

 



Sumberdaya Hutan 
• Hutan adalah suatu 

kesatuan ekosistem 
berupa hamparan 
lahan berisi 
sumberdaya alam 
hayati yang didominasi 
pepohonan dalam 
persekutuan alam 
lingkungannya, yang 
satu dengan yang 
lainnya tidak dapat 
dipisahkan 

(Undang- undang Republik Indonesia 
No.41/Kpt–II/1999 tentang Kehutanan) 



• hutan adalah areal yang cukup luas dengan 
tanah beserta segala isinya yang di dalamnya 
tumbuh berbagai jenis pohon bersama- sama 
organisme lain, nabati maupun hewani, yang 
secara keseluruhan merupakan persekutuan 
hidup yang mempunyai kemampuan untuk 
memberikan manfaat- manfaat lain secara 
lestari  

  
 (Bab I Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpt –II /2001). 



Hutan menurut fungsi 

• Konservasi  pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya 

• Lindung  perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 
air laut dan memelihara kesuburan tanah 

• Produksi  kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan 

 

 
(Undang-undang RI  No.41 Bab I pasal 1 tentang Kehutanan) 



Potensi, produksi dan konsumsi 

• Hutan Indonesia  50% hutan di Asia 
Tenggara, 10% total hutan tropis dunia, no 3 
stelah Brazil & Congo (Resosudarmo, 2005) 

• Luasan hutan 1950 : 162 juta ha – 2000an: 98 
juta (40% ditebang dalam waktu 50 th). 

• Laju deforestasi  80an: 1-1,7 juta ha/th;  
90an: 2 juta ha/th 



SUMBER DAYA TANAH 

• 1/4 daratan gersang tapi dapat 
ditanami  mendukung 
kehidupan manusia 

• 1/3 tanah daratan ditempati 
oleh kota-kota, jalan dan 
bangunan 

• Kegunaan tanah: pertanian, 
daerah industri, daerah 
pemukiman, jalan-jalan 
transportasi, daerah-daerah 
rekreasi, konservasi 
(kepentingan ilmiah) 



Klasifikasi Tanah 
• Tanah kelas I  tanah pertanian, tidak 

memerlukan tindakan khusus (tanah datar, 
tekstur halus/sedang, mudah diolah) 

• Tanah kelas II  tanah pertanian, sedikit 
hambatan/ancaman  (tanah berlereng landai, 
tekstur halus) 

• Tanah kelas III  tanah pertanian, ancaman > kl II 
(tanah pada lereng agak miring, drainase buruk, 
kedaam solum sedang) 

• Tanah kelas IV  tanah pertanian, ancaman > 
klas III (tanah di lereng dg kemiringan 15-30%, 
drainase buruk, solum dangkal) 



Klasifikasi Tanah (lanjutan) 
• Tanah kelas V  tidak sesuai digarap untuk tanaman 

semusim, u/ tanaman pakan ternak, atau dihutankan 
(tanah datar, agak cekung, berair, banyak batu di 
permukaan) 

• Tanah kelas VI  tidak sesuai digarap untuk tanaman 
semusim, lereng curam 30=40%, mudah erosi 

• Tanah kelas VII  sama sekali tidak sesuai digarap 
untuk tanaman semusim  vegetasi permanen 

• Tanah kelas VIII  tidak sesuai untuk saha pertanian, 
tanah di lereng sangat curam,  kemiringan hingga 90%, 
permukaan tanah ditutupi batuan lepas dan 
berstruktur kasar. 



Titik Kritis 

• Populasi yang meningkat, 
menyebabkan: 
 Pengalihan lahan – 

pemukiman, jalan, industri 

 Penurunan kualitas tanah 
pertanian   
 penyalahgunaan tanah 

pertanian 

 kehilangan tanah pertanian 

 pencurian tanah pertanian 

 pencemaran tanah pertanian 

amahusein@yahoo.com 





Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut   
Lapangan Pekerjaan Utama Di Indonesia  

Tahun 2009  

• Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan 
Perikanan     41,18% 

• Pertambangan      1,09% 

• Industri Pengolahan    12,07% 

• Perdagangan     20,90% 

• Jasa      13,03% 

  


