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POTENSI SUMBER DAYA ALAM
Adalah segala sesuatu yang muncul secara alami
yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
manusia pada umumnya.

Yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen
biotik, seperti hewan, tumbuhan dan
mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik
seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam
dan tanah, inovasi teknologi, kemajuan peradaban
dan populasi manusia.



SUMBER DAYA ALAM 
BERDASARKAN SIFATNYA

Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui
adalah kekayaan alam yang terus ada selama
penggunaannya tidak diekploitasi secara
berlebihan. Contohnya tumbuhan, hewan, 
mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air.

Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui
adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas
karena penggunaannya lebih cepat daripada proses 
pembentukannya dan apabila digunakan secara
terus-menerus akan habis.



SDA DAPAT DIPERBAHARUI



SDA TIDAK DAPAT 
DIPERBAHARUI



SUNGAI YANG MENGALIR DI JAKARTA

•Sungai Aluran

•Kali Grogol

•Kali Krukut

•Kali Malang

•Kali Mookervart

•Kali Pesanggrahan

•Kali Sunter

•Sungai Tengah

•Kali Semanan

•Sungai Udang

•Kali Angke

•Ci Liwung

•Ci Pinang





CILIWUNG

 Ciliwung adalah sebuah sungai yang melintasi Kota 
Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta, 
Indonesia.

 Hulu Ciliwung berada di Gunung Gede, Gunung
Pangrango dan daerah Puncak.

 Setelah melewati bagian timur Kota Bogor, sungai ini
mengalir ke utara, di sisi barat Jalan Raya Jakarta-
Bogor, sisi timur Depok, dan memasuki wilayah
Jakarta sebagai batas alami wilayah Jakarta Selatan 
dan Jakarta Timur.



CILIWUNG

Di daerah Manggarai aliran Ciliwung banyak
dimanipulasi untuk mengendalikan banjir. 
Jalur aslinya mengalir melalui daerah Cikini, 
Gondangdia, hingga Gambir, namun setelah
Pintu Air jalur lama tidak ditemukan lagi
karena dibuat kanal-kanal, seperti di sisi barat
Jalan Gunung Sahari dan kanal di antara Jalan
Gajah Mada dan Jalan Veteran.

Dari Manggarai, dibuat Banjir Kanal Barat 
yang mengarah ke barat, lalu membelok ke
utara melewati Tanah Abang, Tomang, 
Jembatan Lima, hingga ke Pluit.



CILIWUNG
 Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika

musim hujan karena mengalir melalui tengah kota
dan melintasi banyak perumahan padat.

 Ciliwung adalah sungai yang paling parah
mengalami perusakan dibandingkan sungai-sungai
lain yang mengalir di Jakarta.

 Selain karena daerah aliran sungai (DAS) di bagian
hulu di Bogor yang rusak, wilayah sungai di Jakarta 
juga yang banyak terjadi penyempitan dan
pendangkalan yang mengakibatkan ia memiliki
potensi terbesar menyebabkan banjir di Jakarta.



CILIWUNG
 Berdasarkan peta cekungan air tanah Pulau Jawa

dan Madura, skala 1: 1.000.000, wilayah Sungai 
Ciliwung terbagi atas:

1. Cekungan Air Tanah Jakarta dengan batas
selatan yang merupakan daerah resapan air di 
sekitar Parung sampai Cibinong dengan aliran
air tanah secara umum ke daerah utara.

2. Cekungan Air Tanah Bogor dengan batas
selatan yang merupakan daerah resapan di 
sekitar Gunung Salak - Cicurug - Gunung
Pangrango dengan arah aliran air tanah secara
umum ke arah utara.



CILIWUNG
 Potensi air tanah besar terutama terdapat di sekitar

Jakarta Selatan sampai Jakarta Pusat.

 Muka air tanah bebas (free groundwater table) di 
daerah akumulasi air tanah bervariasi, terutama di 
daerah Cekungan Air Tanah Jakarta dapat mencapai
kurang dari 2 meter di bagian utara.

 Fungsi Sungai Ciliwung:

1. Digunakan untuk penampung air hujan

2. Sebagai suplai air

3. Bermanfaat sebagai pengendali banjir

4. Tempat untuk resapan air

5. Untuk bahan baku PDAM



DANAU
 Adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang 

terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang 
dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, 
atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat
dipakai sebagai sarana rekreasi, dan olahraga.

 Adalah cekungan besar di permukaan bumi yang 
digenangi air bisa tawar atau asin yang seluruh
cekungannya tersebut dikelilingi daratan.

 Danau terbagi menjadi dua, yaitu danau alami dan
danau buatan (waduk/situ).



DANAU/SITU/WADUK DI JAKARTA

• Waduk Pluit di Pluit

• Waduk Muara Angke di 
Penjaringan

• Waduk Kebon Melati di 
Tanah Abang

• Waduk Pik I dan II di 
Kapuk Muara, Penjaringan

• Waduk Cibubur di Jakarta 
Timur

• Situ Lembang di Menteng

• Waduk Marunda di 
Cilincing

• Waduk Papanggo/Sunter
Barat di Tanjung Priok

• Waduk Sunter I dan II di 
Tanjung Priok

• Situ Pademangan di 
Pademangan

• Waduk Kalibata di 
Pancoran

• Situ Babakan di Jagakarsa



Hutan kota memiliki manfaat antara lain sebagai
identitas kota, pelestarian plasma nutfah,
penahan dan penyaring partikel padat dari udara,
penyerap karbonmonoksida, pertikel timbal,
debu, semen, peredam kebisingan, mengurangi
bahaya hujan asam, penghasil oksigen, penahan
angin, penyerap dan penampis bau, dan
mengatasi genangan.
Contoh hutan kota di Jakarta adalah Hutan Kota
Srengseng di Jakarta Barat.

HUTAN KOTA



TAMAN KOTA DI JAKARTA

•Taman Monas/Medan Merdeka

•Taman Menteng

•Taman Suropati

•Taman Situ Lembang

•Taman Langsat

•Taman Martha Tiahahu

•Taman Lapangan Banteng



POTENSI SUMBER DAYA 
MANUSIA
Adalah potensi yang terkandung dalam
diri manusia untuk mewujudkan perannya
sebagai makhluk sosial yang adaptif dan
transformatif yang mampu mengelola dirinya
sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di 
alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan
dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. 
Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih
dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang 
membentuk suatu organisasi.



POTENSI SUMBER DAYA 
MANUSIA
Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang
SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan
lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau
organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah
baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. 
atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan
sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang 
bernilai dan dapat dilipatgandakan.



POTENSI SOSIAL BUDAYA
Merupakan potensi yang terdapat di 
kehidupan masyarakat. Berbagai jenis
kesenian daerah dan adat istiadat
merupakan contoh potensi sosial
budaya.



POTENSI SOSIAL BUDAYA
Kesenian Betawi:

1.Lenong

2.Tari Topeng

3.Tari Lenggang Nyai

4.Ondel-ondel

5.Tari Japin

6.Tari Cokek

7.Beladiri Beksi



POTENSI SOSIAL BUDAYA
Seni musik Betawi:

1.Sambrah,

2.Rebana,

3.Keroncong Tugu,

4.Gambang kromong,

5.Tanjidor dan sejenisnya



POTENSI SOSIAL BUDAYA
Makanan dan minuman
khas Betawi:

1. Kerak telor

2. Kue pancong

3. Kue cubit

4. Kue Bugis Betawi

5. Dodol betawi

6. Soto Betawi

7. Asinan Betawi

8. Roti buaya

9. Karedok

10. Gado-gado Betawi

11. Ketoprak Betawi

12. Bir pletok

13. Es doger

14. Es goyang

15. Es campur Betawi

16. Es cendol Betawi

17. Es selendang mayang


