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BAB I 
Peranan SDA dan Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi  
 

1.1. Ekonomika dan Sumber Daya Alam  

 
Ilmu ekonomi (ekonomika) adalah ilmu yg mempelajari tentang tingkah 

laku manusia baik secara perorangan maupun sebagai masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dari berbagai alat pemuas kebutuhan atau sumberdaya 

yang terbatas adanya. Alat pemuas kebutuhan dapat disebut sebagai 

sumberdaya seperti barang konsumsi, barang produksi, tanah, mineral, 

bahan bakar, tenaga kerja, kapital maupun valuta asing. Untuk memperoleh 

barang sumberdaya diperlukan pengorbanan. 

Ekonomika merupakan ilmu yang mampu memberikan informasi yang 

baik dan berguna dalam pengambilan keputusan, baik untuk pribadi, lebih-

lebih untuk pemerintah, ataupun untuk para wakil rakyat (DPR). Kebijakan 

ekonomi makro seringkali menyangkut masalah permintaan terhadap 

permintaan barang-barang SDA baik di dalam negeri maupun diluar negeri. 

Neraca perdagangan internasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

tersedianya SDA di negara tersebut, seperti minyak bumi, gas alam maupun 

komoditi pertanian. Tingkat pendapatan per kapita suatu propinsi sangat 

dipengaruhi oleh tersedianya SDA di propinsi masing-masing. 

Ekonomika lebih tepat diharapkan sebagai ilmu yang mampu 

menganalisis keadaan yang ada (positif) dan kemudian memberikan 

informasi tentang implikasi yang dapat timbul dari adanya berbagai alternatif 

kebijakan, atau keputusan mengenai penggunaan SDA dan selanjutnya 

dihubungkan dengan penggunaan SDA yang semestinya (normatif). 

Ekonomika SDA dapat diartikan sebagai ilmu yang memperhatikan baik 

rencana maupun penilaian terhadap alternatif kebijakan SDA. 

1.2. Lingkungan dan Ekonomika Lingkungan 

 
Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan kelembagaan.  
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