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Ilmu KEalamiah dasar

Ekosistem

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Contoh
Macam

Ekosistem
Biotik
Abiotik

Ekosistem

Darat (Terestrial)

bioma gurun, padang 
rumput, hutan 

basah, hutan gugur, 
taiga, tundra

Air Tawar danau, rawa, waduk 
dan sungai

Air Laut
Luat, 

pantai,terumbu 
karang, eustuari
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Base on Attitude and Latitude
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Bioma Gurun

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Terdapat di daerah tropis
berbatasan dengan padang rumput.

Ciri utama:

Gersang

Curah hujan rendah

Suhu siang 45o C, malam 0o C

Tumbuhan semusim kecil, 
tumbuhan menaun (Kaktus), 
akar panjang

Hewan kadal, ular, katak, 
rodentia, kalajengking

Bioma Hutan Basah

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Daerah Tropika dan Subtropik

Ciri khas:

 curah hujan tinggi,

 spesies pepohonan relatif 
banyak jenisnya, pepohonan 
tinggi berdaun lebat, 
tumbuhan Liana (rotan) sbg 
tumbuhan khas, anggrek sbg 
epifit,

Hewan kera, monyet, burung, 
badak, babi hutan, harimau
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Bioma Padang Rumput

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Terbentang didaerah tropik ke 
sub-tropik 

Ciri utama:

 curah hujan berkisar 25-30 
cm/th, hujan turun tidak 
teratur, peresapan air tinggi, 
aliran air cepat.

 Tumbuhan herba dan rumput,
ke-2nya hidup sangat 
tergantung pada kelembaban.

Hewan herbivora, carnivora, 
insektivora

Bioma Hutan Gugur

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

terdapat didaerah beriklim 
sedang yang memiliki 4 musim 
(dingin, semi, panas dan gugur)

Ciri:

curah hujan merata sepanjang 
tahun.

Keanekaragaman tumbuhan 
rendah.

Hewan rusa, beruang , rubah, 
burung pelatuk,bajing dan 
rakoon (sebangsa luwak).



6/17/2016

5

Bioma Taiga

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Ciri:

 terdapat dibagian bumi 
utara, pegunungan tropik
suhu dimusim dingin rendah

umumnya merupakan hutan
yang tesusun tumbuhan 
satu spesies (konifer),
semak dan sedikit sekali
tumbuhan basah.

Hewan, moose, ajag
burung hitam dan burung 
yang bermigrasi ke selatan
pada musim gugur

Bioma Tundra

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Ciri:

 terdapat dibelahan bumi utara 
dalam lingkungan kutub utara 
daerah puncak gunung tinggi.

 Tumbuhan spagnum, lichen,
tumb biji semusim, semak , 
rumput.

 Tumbuhan mampu adaptasi 
dingin.

Hewan menetap beruang 
kutub, rusa, serangga 
(nyamuk dan lalat hitam)
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Ekosistem Air Tawar

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Ekosistem
Air Tawar

Air 
Tenang

Air 
Mengalir

Ciri-ciri:

1. variasi suhu tidak 
menyolok

2. Penetrasi cahaya sangat 
kecil

3. Dipengaruhi oleh iklim 
dan cuaca

4. Keanekaragaman
tumbuhan dan hewan
sangat tinggi

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Air Tenang

1. Sebagai badan air 
menggenang

2. Pembagian daerah danau 
berdasar penetrasi cahaya→
daerah fotik dan afotik 

3. Kisaran suhu → daerah
termoklin sebagai pemi-
kisaran suhu hangat
dipermukaan atas dan daerah
dingin di dasar perairan.

Cth : Danau, waduk, rawa

Air Mengalir

• membawa sedikit atau banyak

sedimen dan makanan.

• Aliran air pemberi donor oksigen

• Suhu sangat dipengaruhi oleh

ketinggian tempat dan garis lintang.

• Air mengalir tidak memberi

dukungan terhadap komunitas planton

• Komunitas hewan antara sungai,anak

sungai dan daerah hilir berbeda.

Beberap jenis serangga hidup disisi

hilir menghuni daerah bebas dari

pusaran air

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Perbedaan Ekosistem Air Tawar
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Ekosistem Air 
Laut

Ekosistem 
Laut

Ekosistem 
Pantai

Ekosistem 
Estuari

Ekosistem 
terumbu 
karang

Ekosistem Air Laut

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Ekosistem Laut

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

 salinitas tinggi, terutama di daerah
tropis, suhu berkisar 25⁰C

 Didaerah dingin suhu air merata
sehingga air dapat bercampur

 Daerah permukaan komunitas
plangton dan ikan cukup banyak

 Gerakan air dipantai menyebabkan
terbentuknya rantai makanan yang
berlangsung baik

 Ditemukan juga daerah termoklin
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Ekosistem Pantai

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

 Berbatasan   dengan ekosistem 
darat.

 Sangat dipengaruhi siklus harian 
pasang dan surut

 Organisme yang hidup dipantai 
memiliki adaptasi struktur melekat 
erat pada subtrat keras

 Daerah paling atas pantai terendam 
saat pasang naik tinggi, daerah ini 
dihuni ganggang, molusca dan 
remis.

 Daerah tengah terendam saat pasang 
tinggi dan rendah, daerah ini dihuni 
ganggang, porifera, anemon laut, 
remis dan kerang

Ekosistem Estuari (Muara)

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

• tempat bersatunya sungai dan laut,  

dipagari lempengan lumpur intertidal 

(rawa garam) yang luas dengan salinitas 

tidak stabil, nutrien dari sungai 

memperkaya estuari.

• Komunitas tumbuhan rumput rawa 

garam, ganggang dan fitoplangton

• Komunitas hewan, 

cacing,kerang,kepiting, ikan

• Beberapa sp biota laut daerah estuari

sebagai tempat berkembangbiak dan 

mencari makan
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Ekosistem Terumbu Karang

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Terletak didaerah tropis 
pada daerah neritik, 
daerah ini bisa ditembus 
cahaya, fotosintesa bisa 
berlangsung

Terumbu karang sebagai 
komunitas dari kelompok 
Cnidaria yang 
mensekresikan kalsium 
karbonat.

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Ketergantungan antar komponen dalam

ekosistem (biotikabiotik)
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Rantai Makanan

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd
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Jaring-jaring Makanan

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd
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Piramida Makanan

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd
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Piramida Energi

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Piramida ini 

menggambarkan 

hilangnya energi

Pada saat 

perpindahan energi 

makanan pada setiap 

tingkat tropik

Piramida Biomassa

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Menggambarkan 

berkurangnya 

transfer energi 

pada setiap tingkat 

tropik
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Piramida Jumlah

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Menggambarkan
jumlah dalam
suatu ekosistem

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Sumber Daya Alam dan Lingkungan



6/17/2016

15

Tadabur Ayat

•Sumber Daya Alam

Adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang 
dapat memenuhi kebutuhan manusia

DEFINISI



6/17/2016

16

Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan Pengelolaannya

Jenis Sumber Daya Alam

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Sumber Daya Alam Hayati

Yaitu sumber daya alam yg
berasal dari makhluk
hidup

Sumber Daya Alam Non Hayati

• Yaitu sumber daya alam
yg bukan berasal dari
makhluk hidup

SDA berdasarkan sumbernya

Tanaman Hewan Air Matahari
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SDA pengelolaannya

SDA dapat

diperbarui

SDA tidak dapat

diperbarui

SDA   Abadi

SDA  Abadi

Sumber Daya Alam Abadi
Yaitu sumber daya alam yang selalu ada dan tidak pernah habis

Matahari air udara tanah
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SDA  dapat diperbarui

Sumber Daya Alam dapat Diperbarui
Yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali
keberadaannya oleh manusia dengan dicara ditanam, diternak , 
didaur dalam waktu yang singkat

Tanaman Hewan

SDA  tidak dapat diperbaharui

Sumber Daya Alam Tidak Dapat diperbaharui
Yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis
dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat
contoh : bahan tambang (sda yang diperoleh dengan cara di gali).

Minyak tanah Batu bara emas besi



6/17/2016

19

• Pada dasarnya SDA dikelompokkan menjadi 2 kelompok
utama :
 SDA yang tak dapat diperbaharui (exhaustible resources = stock 

resources = fund resources), dan

 SDA yang dapat diperbarui (renewable resources = flow 
resources)

• Namun, menurut Prof. Raleigh Barlow, SDA dikelompokkan
kedalam 3 kelompok, yaitu :
 SDA yang tak dapat pulih/tak dapat diperbarui

 SDA yang pulih/dapat diperbarui

 SDA yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat
diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui

Jenis SDA

SDA Yang Tak Pulih
Memiliki sifat :

- Volume fisik tetap

- Tidak dapat diperbarui

- Pembentukannya butuh waktu ribuan tahun

Contoh : metal, batu bara, minyak bumi, batu-
batuan

SDA yang tak pulih digolongkan dalam 2 macam :

1. Sumberdaya seperti batu bara dan mineral yang 
sifatnya dapat dipakai habis atau berubah
secara kimiawi melalui penggunaan.

2. Sumberdaya seperti logam dan batuan yang 
mempunyai umur penggunaan yang lama dan
seringkali dapat dipakai ulang.
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SDA yang pulih
•Memiliki sifat :

– terus-menerus ada

– dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun
dengan bantuan manusia

•Contoh : Air, Angin, Cuaca, Gelombang Laut, Sinar
Matahari, dll

•SDA di atas terus ada (dipakai atau tidak)

•SDA tersebut harus dimanfaatkan dengan benar

SDA dengan sifat gabungan

•Sumberdaya Biologis

•Termasuk : Hasil Panen, Hutan, margasatwa, padang
rumput, perikanan, dan peternakan.

•Memiliki ciri seperti SDA yang dapat diperbarui, 
karena dapat diperbaiki setiap saat asal ada
perawatan. 

•Namun, suatu saat bisa digolongkan dalam SDA yang 
tak dpt diperbaharui, yaitu pada saat pemakaian yang 
berlebih dan kurang bertanggungjawab
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• Sumberdaya tanah: menggambarkan gabungan antara SDA 
yang tak dapat diperbarui, yang dapat diperbarui, dan
sumberdaya biologis. 

Contoh : Kesuburan tanah

SDA dengan sifat gabungan

Tanaman digunakan manusia untuk :

1. Sumber makanan
2. Sumber Oksigen
3. Berteduh
4. Bahan baku (gedung, mebel, 

kertas dll)
5. Pakaian

MANFAAT SUMBER DAYA ALAM
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Hewan digunakan manusia untuk :

1. Sumber makanan

2. Sumber tenaga (membajak

sawah)

3. Alat transportasi

4. Bahan textil

5. dll

Tanah digunakan manusia untuk :

1. Tempat tinggal makhluk

hidup

2. Bercocok tanam

3. Mendirikan bangunan

4. Menyimpan air tanaj
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Udara digunakan manusia untuk :

1. Bernafas

2. Atmosfir bumi

3. Menggerakkan perahu

nelayan

4. Sumber energi listrik

5. dll

Air digunakan manusia untuk :

1. Makan dan Minum

2. Memasak

3. Mencuci

4. Mengairi sawah

5. PLTA

6. dll
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Minyak bumi digunakan manusia untuk
:

1. Sumber bahan bakar

2. Sumber energi listrik

Potensi Sumber Daya Alam Indonesia

Kekayaan Alam Indonesia yang sebagian

besar terletak di Kawasan Timur:
• Panjang garis pantai > 81,000 km
• 17,508 pulau
• 5.8 juta km2 luas laut (3x luas daratan)
• 37% species dunia
• Pusat keanekaragaman tropis dunia (> 
70 genus dr karang, 18% terumbu karang
dunia ada di Indonesia)
• 30% hutan bakau dunia ada di
Indonesia
•90% hasil tangkapan ikan berasal dari
perairan pesisir dalam 12 mil laut dari
pantai.
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Pengelolaan sumberdaya alam meliputi
aktivitas:
• penelitian, 

• inventarisasi, 

• monitoring dan

• evaluasi terhadap potensi flora, fauna dan
(termasuk komponen abiotiknya).

PENGELOLAAN SDA

1. menjamin pemanfaatan SDA secara 
bijaksana, 

2. menjamin kesinambungan ketersediaannya

3. memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai dan keanekaragaman SDA. 

Tujuan Pengelolaan SDA
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Usaha2  utk mengatasi kelangkaan SDA:

1. Eksplorasi dan penemuan

2. Pemanfaatan teknologi

3. Penggunaan SD substitusi

4. Pemanfaatan kembali (reuse) dan daur ulang
(recycling)

(Yakin, 1997)

Sasaran pengelolaan SDA
•Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

(Renstrada DKI Jakarta 2002-2007)
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•Bioteknologi berasal dari istilah latin yaitu bio (hidup), 
teknos (teknologi = penerapan), dan logos (ilmu), yang 
secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-
prinsip biologi. 

•Bioteknologi  teknologi yang menggunakan 
organisme hidup atau bagian-bagiannya untuk 
menghasilkan barang dan atau jasamemenuhi 
kebutuhan umat manusia

Bioteknologi

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

 Bioteknologi bukan
hal baru

 Secara tradisional, 
bioteknologi telah
digunakan selama
ribuan tahun untuk
menghasilkan produk
makanan maupun
minuman.

 Bioteknologi modern 
memungkinkan untuk
menghasilkan produk
/jasa bagi kepentingan
umat manusia

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Sejarah dan Perkembangannya

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/16thCenturyBrewer.jpg
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Sejarah dan Perkembangan

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

 8000-300 SM : fermentasi tradisional (pembuatan keju, anggur, ragi) di
Mesir, Cina, Yunani.

 1663 M: Penemuan sel oleh Robert Hooke.
 1675 M: Penemuan bakteri oleh Antony van Leeuwenhoek.
 1830-1833 M: Penemuan protein dan enzim
 1861 M: Louis Pasteur mengembangkan pasteurisasi
 1865 M: Hukum Hereditas Gregor Mendel
 1928 M: Penemuan Penicilin sebagai antibiotik oleh Sir Alexander  

Flemming
 1953 M: Watson and Crick menggambarkan struktur ganda rantai DNA 

(double helix)
 1973 M: DNA Rekombinan
 1978 M: Produk pertama dari rekombinan insulin manusia
 1980 M: Bioremediasi
 1990 M: Proyek Genom manusia pertama
 1997 M: Clonning application  domba Dolly

Bioteknologi Tradisional dan Modern

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

- Bidang teknologi pangan pembuatan bir, roti, 
keju (sejak abad ke-19)

- Bidang Pertanian pemuliaan tanaman untuk 
menghasilkan varietas-varietas baru di bidang 
pertanian

- Pemuliaan dan reproduksi hewan

- Bidang medis vaksin, antibiotik, dan insulin

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_pangan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Bir
http://id.wikipedia.org/wiki/Roti
http://id.wikipedia.org/wiki/Keju
http://id.wikipedia.org/wiki/Varietas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
http://id.wikipedia.org/wiki/Medis
http://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin
http://id.wikipedia.org/wiki/Antibiotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Insulin
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Manfaat Bioteknologi Tradisional

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Aspek pertanian
Contoh suatu tanaman jenis mustrad alami yang 
diseleksi oleh manusia menghasilkan tanaman kolabri, 
brokoli, kubis, kembang kol 

Aspek peternakan
Misal : 

1. Domba Ankon, yang merupakan domba berkaki pendek 
dan bengkok sebagai hasil mutasi alami
2. Sapi Jersey, yang diseleksi oleh manusia agar 
menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak

Aspek kesehatan
Misal : 
1. Antibiotik yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari jamur 
Penicillium
2. Vaksin, yang merupakan mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang 
toksinnya telah dimatikan, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas

Aspek pangan

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Misalnya : 

1. Tempe, dibuat dengan cara 
memfermentasikan kedelai dengan jamur Rhizopus

2. Kecap, dibuat dengan cara memfermentasikan 
campuran kedelai dan padi-padian ditambah garam dengan 
menggunakan jamur Aspergillus bersama Saccharomyces

3. Oncom, dibuat dengan cara memfermentasikan 
bungkil kacang atau ampas kedelai dengan jamur 
Neurospora sitophila

4. Tape, dibuat dengan cara memfermentasikan 
singkong ataupun beras ketan dengan ragi 
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Bioteknologi Modern

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd

Bioteknologi modern mulai berkembang setelah 
penemuan struktur DNA sekitar tahun 1950, yang 
diikuti oleh penemuan-penemuan lainnya. 

Penemuan ekspresi gen, enzim pemotong DNA, 
keberhasilan menciptakan DNA rekombinan dengan 
menggabungkan DNA dari dua organisme yang berbeda, 
kloning dan kultur jaringan

Aspek pangan
Beberapa contoh bioteknologi modern di bidang pangan 

misalnya
1. Protein sel tunggal (single cell protein)

Protein sel tunggal merupakan makanan kaya akan protein 
yang berasal dari mikroorganisme jamur, bakteri, ragi 
ataupun algae. Contohnya adalah Protein Sel Tunggal (PST) 
dari Fusarium graminearum. Selain itu protein sel tunggal 
adalah mikroalgae (ganggang mikroskopis), misalnya  Chlorella
(ganggang hijau) dan Spirulina (ganggang biru).

2. Buah tomat hasil manipulasi genetik sehingga tahan lama, 
tidak cepat matang dan membusuk

MANFAAT BIOTEKNOLOGI MODERN
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1. Tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap 
serangan penyakit tertentu (setelah gennya dimanipulasi)
 kapas Bt yang telah dimanipulasi gennya dengan gen 
Bacillus thuringiensis sehingga tahan terhadap 
serangan serangga.

2. Tomat transgenik, yang dapat tumbuh di daerah 
dengan tanah yang mengandung kadar garam tinggi. 

3. Tanaman tahan terhadap herbisida, gen bakteri yang 
dapat mengurai bromoxynil disisipkan pada tanaman 
tembakau

Aspek pertanian

Beberapa contoh bioteknologi modern di bidang 
peternakan misalnya

1. Pembelahan embrio secara fisik (splitting) 
mampu menghasilkan kembar identik pada domba, 
sapi, babi, dan kuda

2. Ternak unggul hasil manipulasi genetik, misalnya 
unggul pada daging dan susunya.

3. Kloning pada hewan ternak, misalnya domba 
Dolly dan sapi Pampa

Aspek peternakan
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Misalnya :
1. Manipulasi produksi vaksin dengan menggunakan E. coli agar 
lebih efisien

2. Produksi insulin dengan menyisipkan gen yang memproduksi 
insulin manusia ke dalam sel bakteri E. coli
3. Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh suatu 
mikroorganisme untuk menghambat mikroorganisme lain.

4. Interferon substansi protein yang ditemukan dari 
dalam tubuh organisme untuk melawan virus. Gen yang 
menyandikan interferon manusia disisipkan ke dalam 
plasmid bakteri menghasilkan interferon hasil kloning 
dalam jumlah yang besar.

Aspek kesehatan

Misalnya

1. Penguraian lumpur, misalnya penguraian 
lumpur secara anaerob oleh bakteri
Methanobacterium yang mengubah materi organik 
menjadi gas metana, karbokdioksida, dan hidrogen 
termasuk air serta meneral

2. Thiobacillus oxidans dan T. ferrooxidans bila 
ditumbuhkan dalam lingkungan yang mengandung bijih 
tembaga akan menghasilkan asam dan mengoksidasi bijih 
tersebut disertai pemisahan (pengendapan) logam 
tembaganya. Proses ini disebut dengan pencucian 
mikrobial

Aspek lingkungan
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•Kultur jaringan  salah satu teknik kloning 
tumbuhan. Suatu klon tumbuhan merupakan populasi 
tumbuhan yang diproduksi secara aseksual dari satu 
nenek moyang. Kloning menghasilkan sejumlah besar 
tumbuhan yang identik secara genetik. 

•Kultur jaringan tumbuhan adalah bentuk 
perbanyakan tumbuhan secara vegetatif /aseksual 
dengan memanipulasi jaringan somatik tumbuhan di 
dalam kultur aseptik (bebas kuman) dengan lingkungan 
yang terkontrol. 

Kultur jaringan tumbuhan
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Rekayasa genetika atau DNA rekombinan atau 
pencangkokan gen  suatu kumpulan teknik-teknik 
eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk 
mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipatgandakan 
suatu fragmen DNA dalam bentuk murninya. Manipulasi 
tersebut dilakukan secara in-vitro dengan menggunakan 
material-material biologi. 

TECHNICALLY  dengan rekayasa genetika dapat 
dihasilkan makhluk yang sesuai dengan keinginan peneliti, 
misalnya tanaman yang tahan serangan hama, tanaman 
yang memiliki corak yang khas yang diinginkan, hewan 
yang unggul dan lain-lainnya.

REKAYASA GENETIKA : MENGUBAH ”TAKDIR” MAKHLUK HIDUP

Cloning

• 2003 Dolly, domba hasil
kloning hewan pertama
dari mamalia
menggunakan sel
tubuh…

• Umur rata2 domba : 10-
16 tahun

• Umur Dolly : 6 tahun

• Akhirnya meninggal
karena Arthritis dan
penyakit paru2 progresif
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Dolly merupakan domba hasil kloning dengan 
transfer inti. 

Nukleus dari sel telur dirusak, kemudian 
dimasukkan dengan nukleus donor yang diambil dari 
sel-sel kelenjar susu seekor domba dewasa. Sel telur 
dengan nukleus dari hasil donor mempunyai materi 
genetik yang sama persis dengan induk yang 
mendonorkan nukleusnya. 

Kemudian sel telur tersebut distimulasi membelah 
menjadi kumpulan sel-sel ditanaman ke dalam 
rahim seekor domba betina dewasa sebagai induk 
pengganti lahirlah domba kloning

By: Much Fuad Saifuddin, M.Pd
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QS. ‘Abasa (80): 24-32

24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya

25. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari
langit),

26. Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

27. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

28. Anggur dan sayur-sayuran,

29. Zaitun dan pohon kurma, 

30. kebun-kebun (yang) lebat,

31. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

32. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu


