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A. Kebutuhan Manusia 

Kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. 

Kelangkaan adalah suatu bentuk ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan pemenuhan 

kebutuhan 

 
1. Menurut kepentingannya 

a) Kebutuhan pokok/ primer : muncul secara alamiah, menyangkut   kelangsungan 

hidup 

b) Kebutuhan tambahan/ sekunder  : muncul karena ada tuntutan sosial 

c) Kebutuhan tersie/rbarang mewah : kebutuhan akan barang mewah 

Ukuran Kemewahan : 

1) Kegunaannya  : dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder 

terpenuhi  

2) Waktu pemenuhan : bisa ditunda 

3) Akibat   : tidak mengganggu kelangsungan hidup 

 

2. Menurut waktu 

a) Kebutuhan sekarang  : harus dipenuhi sekarang/dalam waktu dekat 

b) Kebutuhan yang akan datang : dipenuhi diwaktu yang akan dating 

 

3.  Menurut subjek 

a) Kebutuhan perorangan  : dibutuhkan setiap individu 

b) Kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama : dibutuhkan oleh orang banyak 

 

4. Menurut sifatnya 

a) Kebutuhan jasmani : berhubungan dengan jasmaniah 

b) Kebutuhan rohani : berhubungan dengan rohaniah 

 

 

B. Keterbatasan Pemuas Kebutuhan  

1. Menurut kelangkaannya 

a) Benda ekonomi : tersedia dalam jumlah yang kecil (sedikit) dibandingkan dengan yang 

membutuhkannya, sehingga untuk mendapatkan perlu pengorbanan 

b) Benda bebas : tersedia di alam bebas, cuma-cuma 

c) Benda illith : ada di sekitar kita, jika berlebihan dapat merugikan kehidupan manusia 

 

2. Menurut wujudnya 

a) Barang atau benda konkret : nyata dirasa panca indra dalam pemanfaatannya 

b) Jasa  : hanya dapat dirasakan manfaatnya, tetapi tidak dapat dilihat atau diraba 

 

3. Menurut hubungannya dengan benda lain 

a) Benda substitusi : menggantikan benda lain yang sedang diperlukan 

b) Benda komplementer : saling melengkapi dengan benda lain 

 

4. Menurut tujuan pemakaiannya 

a) Benda konsumsi : langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

b) Benda produksi  : dipergunakan untuk menghasilkan benda lain 

 

5. Menurut tingkat pemakaiannya 

a) Benda tahan lama : dapat dipakai berulang kali 

b) Benda tidak tahan lama : hanya sekali pakai/pakai habis 
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C. Mengatasi Keterbatasan Pemuas Kebutuhan 

Beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas atau beranekaragam antara lain: 

a. Organ manusia, selalu membutuhkan sesuatu untuk menggerakkan fungsinya. 

b. Kebudayaan manusia, makin maju kebudayaan manusia, maka akan ada tuntutan sosial 

kehidupan yang lebih baik. Misalnya model bangunan rumah, perhiasan, alat 

komunikasi yang terus berubah. 

c. Faktor psikologis, di mana seseorang membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kepuasan batin. 

Misalnya rasa aman, kasih sayang, dan kepedulian. 

 

Sumber daya langka atau terbatas dapat dikelompokkan menjadi tiga: 

1. Sumber daya alam, misalnya bahan bakar, air, udara, dan bahan tambang lain. 

2. Sumber daya manusia atau tenaga kerja, di mana makin sedikit gaji yang tersedia, maka 

makin terbataslah sumber daya manusia yang dipekerjakan. 

3. Modal, dapat berupa uang atau barang. Modal dikatakan terbatas karena untuk memperolehnya 

diperlukan pengorbanan dalam bentuk biaya. 

 

Usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan sumber daya adalah sebagai berikut. 

1. Skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya 

karena dirasa lebih mendesak. 

2. Alat pengganti pemenuhan kebutuhan, misalnya kelangkaan minyak tanah diganti dengan 

arang, kayu bakar, atau gas. 

3. Penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka/terbatas 

 

 

D. Skala Prioritas 
1. Tingkat Urgensinya  : mempertimbangkan tingkat kepentingan 

2. Kesempatan yang Dimiliki : kondisi darurat, masih bisa ditunda, atau dibatalkan 

3. Pertimbangan Masa Depan : kegunaan dimasa mendatang 

4. Kemampuan Diri  : keterbatasan kemampuan (materi dan nonmateri) 

 

E. Perilaku dan Keterbatasan Sumber Pemuas Kebutuhan 

1. Pemanfaatan Sumber Daya secara Efektif dan Efisien 
a) Mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai hasil 

b) Mengkombinasikan kegunaan benda 

c) Memperbaiki barang yang rusak 

d) Mendaur ulang barang bekas 

e) Mengadakan tebang pilih dalam pemanfaatan hasil hutan / reboisasi 

2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan untuk Meningkatkan 

Kualitas Sumber Daya Manusia 
a) Mengikuti pendidikan formal 

b) Mengikuti kursus-kursus keterampilan 

c) Mengikuti program magang 

3. Mengelola dan Mendayagunakan Sumber Modal dengan Tepat Guna 
 

F. Latihan 

1) Kebutuhan pokok/primer antara lain…. 

2) Singkong dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok, maka singkong dapat 

disebut benda…. 

3) Benda illith diantaranya…. 

4) Suatu daftar berisi tentang urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dengan 

memperhatikan kemampuan untuk mendapatkan dan kegunaan dimasa datang 

disebut… 

5) Upaya reboisasi dapat dikategorikan sebagai upaya manusia dalam mengatasi 

kelangkaan berupa usaha… 

 

G. Pembahasan 

1) Sandang, pangan, tempat tinggal 

2) Substitusi 

3) Api dan air 

4) Skala prioritas 

5) Peremajaan SDA 
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