
 

BAB I 

 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

TERHADAP KOMERSIALISASI SUMBERDAYA AIR 

(Studi Kritis UU No. 07 Tahun 2004) 

 

A. Latar belakang masalah 

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun 

sekarang ini dalam keadaan negara yang kurang stabil. Pembangunan ini 

meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. 

Pembangunan ekonomi menjadi permasalahan serius bagi Indonesia 

karena sebagai negara berkembang kita sangat memerlukan pembangunan 

khususnya dibidang ekonomi. Adapun faktor-faktor pembangunan ekonomi 

dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan 

penguasaan teknologi. Pada sebagian besar negara miskin dan negara sedang 

berkembang, tidak memiliki sumber daya manusia, modal ataupun teknologi 

yang memadai. Sebuah pemikiran bijak dan tepat kalau dasar-dasar 

pembangunan ekonomi diletakan pada daya dukung sumber daya alam yang 

tersedia. Walaupun penyebaran sumber daya alam di bumi sendiri tidak 

merata. 



2 

 

Penekanan pada sumber daya alam bukanlah tanpa alasan sama sekali. 

Sejarah banyak memberikan fakta, sejauh mana sumber daya alam mampu 

mempengaruhi kondisi hukum, politik, dan menentukan laju pembangunan 

ekonomi. 

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan rumah 

tangga nasional untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup penduduk. Dengan 

demikian, pembangunan adalah sebuah proses menciptakan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara arif dirumuskan oleh para 

founding fathers republic ini dalam mukaddimah UUD 1945. Kalimat tersebut 

menegaskan bahwa pembangunan bukanlah proses peniduran atau 

pembodohan tetapi sebuah kerja dari seluruh komponen bangsa untuk 

memenuhi seluruh hajat hidup rakyat dan meningkatkan taraf peradaban.1 

Sumber dunia yang paling fundamental dan vital air  menghilang 

dengan cepat. Nyatanya, kekurangan air secara global terus meningkat 

menjadi krisis ekologi, ekonomi, dan politik yang paling mengancam dalam 

abad kedua puluh satu. Bahkan Wakil Preseiden Bank Dunia pernah 

menyatakan, " Air akan menjadi penyebab perang di masa depan." 

Krisis lingkungan merupakan salah satu hal yang semakin disadari 

sebagai masalah yang kompleks dan sedang dihadapi oleh umat manusia. Saat 

ini, bumi mengalami kerusakan yang cukup serius. Bukti konkret yang 

menggambarkan kerusakan yang serius itu adalah dengan banyak terjadinya 

                                                           
1  Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 2 
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bencana alam di berbagai wilayah. Tidak hanya di kota, bahkan hampir di 

seluruh dunia sudah menunjukkan bukti bahwa keadaan bumi saat ini sudah 

memprihatinkan. 

Berdasarkan siklus hidrologi, secara alami apabila tidak mengalami 

gangguan daur atau siklus sumberdaya air dapat melalui perubahan bentuk. 

Fasa dan distribusinya secara berkesinambungan tanpa terputus, sehingga 

proses ini akan berulang secara pasti. Tetapi proses siklus tersebut suatu saat 

akan berinteraksi dengan bagian alam yang kondisinya dipengaruhi berbagai 

kegiatan manusia, terutama bagian alam yang berada di permukaan bumi. 

Sehingga proses daur atau siklus air tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh 

dinamika manusia. 

Indonesia memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam,baik 

jenis maupun jumlahnya. Menyadari anugrah yang tak terkira ini, para 

founding fathers telah menetapkan prinsip dasar pengelolaaan sumber daya 

alam dalam konstitusi Negara yang  tetap bertahan hingga kini, yaitu bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya di kuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konstitusi 

juga dinyatakan secara tegas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang –undang. 

Air adalah kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Hal ini pun sangat 

berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Pengakuan air sebagai Hak Asasi 

Manusia mengindikasikan ke dalam dua hal, yang pertama adalah pengakuan 



4 

 

bahwa air merupakan kebutuhan penting bagi kebutuhan setiap umat manusia. 

Yang kedua adalah perlunya perlindungan kepada setiap orang untuk dapat 

mengakses atau mendapatkan air. Oleh karena itu, Negara, dalam 

hubungannya dengan air sebagai Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban 

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap kebutuhan individu 

untuk mendapatkan air serta mengakses sumber-sumbernya. 

Pandangan lokal rakyat  Indonesia, selama ini adalah air milik 

bersama. Dapat dikatakan pengertian kepemilikan bersama ini berarti air 

bukan milik individu, tetapi pengertian ini tidak serta merta dapat disamakan 

dengan kepemilikan kolektif. Karena tidak ada yang dapat memproduksi air, 

tidak ada seorangpun yang dapat mengklaim air sebagai miliknya. Air adalah 

barang sosial, ada untuk semua orang. Dengan demikian air bukan milik 

siapa-siapa. Di daerah pedesan sumur adalah sarana pengambilan air.2 Air 

selalu dilihat sebagai suatu ‘barang publik’ karena air sangat hakiki, bukan 

saja untuk kehidupan manusia, namun untuk keberlangsungan mahluk hidup 

di bumi. Bagi banyak orang, air tidak terpikirkan sebagai sebuah “komoditas” 

yang seluruhnya harus diperjual-belikan. 

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini 
                                                           

2 http://pengairan.acehprov.go.id/index.php/artikel/2008/12/04/1.html.  akses 28 april 2011 
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menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber 

daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk 

mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan 

pengaturan hak atas air.  

Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya, seperti hak ulayat (hak segolongan penduduk atas sebidang 

tanah) masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini disebut oleh kalangan 

hukum yang menunjukkan ideologi yang dianut Indonesia adalah ideologi 

penguasaan oleh negara terhadap berbagai sumberdaya alam yang terkandung 

diwilayahnya.3 

Wilayah Indonesia sebagian besar merasakan kesulitan mendapatkan 

akses air untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan 

karena faktor kerusakan ekologis. Di banyak wilayah pedesaan, permukaan air 

bawah tanah jauh menurun, mata air-mata air tercemar dan persediaan 

                                                           
3 Ahmad zarkasi effendi ,Bisnis air komodifikasi  Prifatisasi dan Eksploitasi. Edisi 17, (Averoes Press 

2010) hlm.1 
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menurun secara drastis, bahkan di tahun 2008 tercatat 64 Daerah Aliran 

Sungai (DAS) dibeberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis. 

Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air 

berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta 

dalam pengelolaan sumberdaya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan 

pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian 

diserahkan pada pihak swasta. 

Privatisasi air di Indonesia,  dilegalkan oleh Undang-undang No.7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lahirnya undang-undang ini pada 19 

Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) 

yang terkait dengan privatisasi air. Privatisasi air di Indonesia sangat 

berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 

memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan 

penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan 

sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap 

individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di 

Indonesia.4 

Privatisasi air antara lain menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan 

yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. 

Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil 

                                                           
4 http://eramuslim.ubik.net/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-

modus-privatisasi.htm. akses 14 april 2011 
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secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta. Bahkan bukan tidak mungkin, 

masyarakatpun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah 

setempat. Fakta ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak 

Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) ketimbang kebutuhan masyarakatnya. 

Dalam hal ini, semakin menunjukkan adanya legitimasi pelanggaran  HAM 

atas rakyat oleh Negara. 

Kebutuhan air untuk memenuhi aktivitas penduduk makin meningkat. 

Peningkatan itu terjadi bukan hanya karena penduduk yang bertambah, tetapi 

juga karena aktivitas yang membutuhkan air meningkat, seperti kawasan 

industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Peningkatan 

kebutuhan air yang mencapai 4-8% pertahun perlu diantisipasi secara baik 

agar tidak terjadi krisis air dimasa mendatang. Untuk menghadapi 

meningkatnya kebutuhan air dan kompetisi penggunaaan air yang semakin 

ketat maka diperlukan pengelolaan sumberdaya air yang memadai. 

Hak guna usaha yang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengarah kepada privatisasi air, Hal itu 

dikhawatirkan akan memperkecil akses pemanfaatan air bagi rakyat 

kebanyakan, terutama untuk irigasi pertanian. Hak guna usaha yang diatur 

dalam Pasal 9 UU No 07 tahun 2004 Sumber Daya Air, membuka peluang 

bagi pihak swasta untuk menguasai sumber air yang seharusnya dikuasai oleh 

negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, seperti digariskan dalam 

Pasal 33 UUD 1945.  
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Pengaturan izin Hak Guna Usaha, Swasta memiliki peluang untuk 

menguasai sumber-sumber air milik bersama masyarakat, Proses formalitas 

perizinan merupakan hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan dan 

mengusahakan sumber-sumber air yang menjadi milik bersama. Sumber-

sumber air bersama masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat dapat 

dialihkan dan dikuasakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada 

swasta yang tentunya mampu menempuh proses formalitas perizinan.5 

Karakter-karakter semacam ini tidak terdapat dalam Rancangan 

Undang-undang tentang Sumber Daya Air, semenjak awal penyusunannya 

pemerintah tidak mengajak partisipasi publik secara luas untuk terlibat dalam 

pembuatan rancangan undang-undang ini. Hingga saat ini sangat sedikit 

kelompok sosial dalam masyarakat yang mengetahui bahwa ada sebuah 

rancangan produk hukum yang akan mengatur tentang sumber daya air yang 

merupakan sumber daya terpenting bagi kelangsungan kehidupan makhluk 

Allah SWT dimuka bumi ini.  

Islam memandang sumber daya alam yang termasuk milik umum 

sepert air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelola 

hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam 

bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal, 

pangan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Pandangan di atas 

didasarkan pada sebuah Hadits Nabi Muhammad : 

                                                           
5 http://anugrahsebayang.multiply.com/journal/item/15 akses 27 april 2011 akses 27 april 2011 
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��ِرِ	�ْ�َ�ِ� َواْ�َ�َ��ِءَوا: اْ�ُ�ْ�ِ�ُ�ْ�َن ُ�َ�َآ�ُءِ	� َ�َ�ٍث �  )روا" ا!� داود(�

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput 
gembalaan, dan api.” (HR Abu Dawud).6 
 

Masyarakat berserikat (punya andil) adalah masyarakat bisa secara 

langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang umum tersebut, 

jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus 

mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air sungai atau sumur, 

mengembalikan ternak dipadang penggembalaan. Sedangkan pemanfaatan 

yang membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan umum 

ini dilakukan hanya oleh Negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan 

cuma-cuma atau dengan harga murah.7 

Dari ketiga pilar hukum diatas tersebut, dapat dilihat bahwa hukum 

Islam dan UUD 45 memberi kontribusi pisitif dan perlindungan kepada 

masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraannya terhadap sumberdaya 

alam. Berbeda dengan UU No 07 Tahun 2004 tentang prngelolaan 

sumberdaya air, terlihat adanya perbedaan yang disinyalir memberi peluang 

privatisasi dan komersialisasi terhadap sumberdaya air oleh pihak individu 

masyarakat atau swasta atas hak-hak publik padahal Islam mengharamkan 

kepada umatnya untuk menguasainya. Pasal 33 (3) UUD 45 juga menegaskan 

penguasaan atas sumberdaya alam hanya dikuasai oleh Negara, sedangkan 

                                                           
6 Ahim Abdurahim.. Dalil-dalil Naqli Seri Ekonomi Islam. (UPFE, Bantul, 200l), hlm.22 
7Rivai, Feithzal. dkk. Islamic Economics, Ekonomi Syariah bukan OPSI, Tetapi SOLUSI . (Jakarta. 

Bumi Aksara. 2009).Hlm. 305 
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manfaatnya digunakan oleh rakyat atau dengan harga yang terjangkau untuk 

kemakmuran rakyat. 

Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam, banyak ayat Al-Quran 

maupun Hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup. Dan kitab fikih yang 

menjadi penjabaran keduanya, masalah lingkungan ini masuk dalam bidang 

jinayat (hukum). 

Tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluk agama Islam, 

yaitu tata hubungan dengan Allah yang disebut dengan hablun min allah, serta 

tata hubungan dengan manusia yang disebut dengan hablun min annas. Kedua 

hubungan itu harus berjalan sesuai serentak dan simultan. Maksudnya, harus 

memiliki keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan manusia, 

termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah dan jalan yang 

dibentangkan  oleh ajaran Islam bagi manusia. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menjadi alasan bagi penulis 

untuk meneliti tentang bagaimana hak setiap manusia atas sumberdaya air 

maka penulis mengambil judul ” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

TERHADAP KOMERSIALISASI SUMBERDAYA AIR ( Studi Krit is 

UU No 07 Tahun 2004)”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami judul  skripsi ini, serta untuk 

menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami  judul. Adapun judul 

tersebut “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP 

KOMERSIALISASI SUMBERDAYA AIR (Studi kritis UU No. 07 Tahun 

2004) “. Secara umum judul ini sangat mudah untuk dipahami. Apa dan 

bagaimana maksud yang terkandung di dalamnya, namun karena sebab-sebab 

tertentu dan adanya penggunaan istilah dalam judul penelitian ini, bisa saja 

seorang mendapatkan kesulitan di dalam memahami judul skripsi ini. 

Sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan yang di maksud 

oleh penulis. Maka peneliti perlu memberikan penegasan seperlunya terhadap 

penelitian ini. Penegasan ini di harapkan mampu memberikan gambaran 

kerangka berfikir yang dapaat memudahkan pembaca dalam memahami hasil 

penelitian ini. 

1. Komersialisasi  

kegiatan atau perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang 

dagangan.8 

2. Sumber daya  

Bahan atau keadaan yang dapat di gunakan untuk memenuhi 

keperluan hidupnya.9 

                                                           
8 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai 

Pustaka,1993) hlm. 452 
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3. Air  

benda yang biasa terdapat pada sumur, sungai danau, yang dapat 

mendidih pada suhu 1000 C.10 Semua air yang terdapat pada, diatas bawah 

permukaan tanah. 

4. Sumber daya air  

Air dan segala potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk 

sarana dan prasarana pengairan.11 

5. Perspektif  

Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.12 

6. Hukum Islam 

Peraturan yang dibuat oleh pengusa atau adat yang berlaku bagi 

semua orang di suatu masyarakat,13yang berpedoman pada kitab suci 

Alquran, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.14 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan ini adalah:  

                                                                                                                                                                      
9 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai 

Pustaka,1993) hlm.867 
10 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta, Balai 

Pustaka,1993) hlm. 11 
11 Trie M Sunaryo, dkk. Pengelolaan sumber daya Air, Malang: Bayu media, 2007, hlm.19 
12 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai 

Pustaka,1993) hlm. 675 
13 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta, Balai 

Pustaka,1993) hlm. 314 
14 Suharso, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV Widya Karya, hlm. 191 
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1. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap UU No. 07 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air ? 

2. bagaimana pandangan UU No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air terhadap  hak atas air? 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan tertentu, 

demikian pula halnya dalam penyusunan skripsi ini berdasar pada perumusan 

masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai penulis diantaranya adalah: 

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 07 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air. 

2. Mengetahui pandangan UU No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air terhadap  hak atas air? 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah 

ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan mengenai berbagai 

masalah komersialisasi sumberdaya air yang terus berkembang serta 

pemecahannya. 

2. Manfaat Praktis 

Selain dapat memberikan solusi yang tepat dalam suatu 

permasalahan komersialisasi sumberdaya air yang belum ditemukan 

jawabannya secara tepat, penulisan skripsi ini diharapkan juga mampu 
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memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang ekonomi sumber daya air dalam lingkup hukum Islam.  

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati 

dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. 

Muhamad Abdul Malik R (Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2008) dalam skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Presiden no 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum ( Dalam Perspektif Hukum Islam) yang menyimpulkan 

bahwa: 

1. Hak milik individu adalah penguasaan yang tidak mutlak yaitu 

bersifat amanah, dan manusia menggunakan harta berdasarkan 

kedudukan sebagai pemegang amanah. 

2. Hak milik negara adalah kepemilikan tanah oleh negara hanya 

terbatas pada yang diperlukan untuk menjalankan roda 

pemerintahan. 

3. Kepentingan umum adakah pedoman umum yang dijadikan 

pandangan menurut Islam tentang pengadaan tanah, harta yang 

menjadi hak kaum muslimim atau rakyat dan pengelolaannya 

menjadi wewenang negara atau khalifah. Dimana negara atau 

khalifah berhak memberikannya atau mengkhususkannya kepada 
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sebagian kaum muslim atau rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Maka 

pengelolaan oleh Negara ini adalah adanya kekuasaan yang 

dimiliki khalifah untuk mengelolanya. 

Penelitian Slamet Senimin Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 

Semarang 2005. Yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 9 UU 

Sumber Daya Air (SDA) No. 7 th. 2004 Tentang Hak Guna Usaha Air 

Relevansinya Dengan Konsep al Amwa Ammah dalam Islam. Penelitian 

terhadap pasal 9 UU Sumber Daya Air (SDA) no. 7 Th. 2004 tentang Hak 

Guna Usaha Air dalam perspektif hukum Islam merupakan sebuah kajian 

yang menitik beratkan pada permasalahan interpretasi hak atas air yang 

tertuang dalam pasal 9 undang-undang tersebut. Terdapat penafsiran yang bias 

terhadap hak atas air yang terdapat dalam pasal 9 di atas.  

1. Disatu sisi hak atas air ditafsirkan sebagai water right yang 

memosisikan air sebagai property (kepemilikan), sehingga 

dengannya air dapat diperdagangkan dan dieksploitasi oleh 

pemiliknya.  

2. hak atas air ditafsirkan sebagai the right to water, yang lebih 

mengedepankan adanya universalitas hak atas air. Dengan sifatnya 

yang universal, maka air merupakan bagian dari hak asasi manusia, 

sehingga setiap orang berhak untuk mengakses air tersebut. 
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Ija Suntana 2009 yang berjudul Politik Ekonomi Islam (Siyasah 

Maliyah) Berisikan Teori-Teori Sumber Daya Alam Dalam Ranah Politik 

Ekonomi Islam. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi islam yang mana 

untuk menyelaraskan dalil-dalil yang ada di dalam nash, juga membahas 

landasan kebijakan pembangunan ekonomi diantaranya: Tauhid, keadilan, dan 

keberlanjutan. Menekankan bagaimana teori-teori kewajiban Negara sebagai 

pembuat regulasi fasilitas publik dan teori tanggung jawab Negara pada 

masyarakatnya tentang jaminan sosial, keseimbangan social, dan intervensi 

Negara. Kemudian membahas aturan pengairan dalam Islam dan undang-

undang sumber daya air di Indonesia, Undang-undang no. 7 tahun 2004. 

Abdullah Mudlofir. 2010. Penelitian yang berjudul “Al-Quran dan 

konservasi lingkungan “Argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan 

tertinggi syariah” terdiri dari tujuh bab mengungkapkan serentetan krisis 

lingkungan yang disinyalir oleh tindakan ceroboh manusia terhadap alam, 

populasi manusia yang setiap tahunnya meningkat dan keterbatasan 

sumberdaya alam. Mengakibatkan rusaknya hak-hak publik karena hilangnya 

nilai-nilai tanggung jawab terhadap pelestarian alam, Prinsip pembangunan 

berkelanjutan ini adalah “amanah” Al-Quran sebagai wahyu Allah menunjuk 

manusia adalah sebagai khalifah fil Ard dan agama Islam sebagai Rahmatan 

lil Alamin.  
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Rahmad S. Labib. 2005. penelitiannya yang berjudul “Privatisasi 

Dalam Pandangan Islam”. Mengungkap beberapa kemungkinan 

komersialisasi dan privatisasi terjadi, yaitu dirilisnya UU No 19 Tahun 2003 

yang didalamnya memuat legalnya kebijakkan privatisasi yang akhirnya 

memberikan peluang komersialisasi kepada swasta baik individu maupun 

kelompok. Dalam faktor eksternal terdapat beberapa desakan dari  lembaga –

lembaga keuangan Internasional seperti Bank Dunia dan IMF.  

Ahmad Zarkasi Evendi dkk. 2010 Penelitiannya yang berjudul “Bisnis 

Air, komodivikasi, Privatisasi dan Eksploitasi” Air merupakan anugrah yang 

sakral bagi kehidupan makhluk bumi sehingga air harus dijaga dan dilindungi 

dari pencemaran apapun. Menjamurnya model privatisasi dan eksploitasi air 

ini sedikit banyak di pengaruhi lahirnya UU No 7 tahun 2004 tentang 

pengelolaan SDA, yang disinyalir memberi peluang kepada swasta atau 

individu dapat menguasai dan mematok harga sesuai dengan keinginannya. 

Disisi lain mengorbankan rakyat  terhadap akses air sebagai kebutuhan 

hidupnya. 

Dari penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti ungkap tidak ada 

kesamaan penelitian didalamnya, adapun adanya kesamaan dalam sebagian 

penelitian sebagai pendukung untuk penelitian yang sedang penulis teliti yaitu 

mengkritisi UU No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air. 
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G. Metode Penelitian  

Metode adalah salah satu cara untuk bertindak menurut sistem aturan 

yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah 

sehingga mencapai hasil yang optimal. Nadzir mengungkapkan penelitian 

adalah usaha pencarian fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.15 Jadi 

metode penelitian adalah suatu cara bertindak yang praktis, rasional, dan 

obyektif  sehingga penulis dapat menyusun laporan mengenai masalah yang 

akan di teliti sesuai tujuan yang hendak di capai. 

Untuk metode dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya.16 Untuk metode 

berfikir, peneliti menggunakan deduktif, yaitu cara berfikir dimana dari 

pernyataan yang bersifat umum di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.17 

Adapun penelitian laporan ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan  

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

yuridis, yang mana pendekatan ini digunakan untuk memahami 

permasalahan komersialisasi Sumber Daya Air  dari perspektif hukum 

                                                           
15 Muh Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia, 1998). hlm. 14 
16 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press. 1988), hlm.10 
17 Jujun Surya Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

2000), hlm. 48 
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Islam dengan menelusuri landasan hukumnya, berikut metode istimbath 

hukum yang di gunakan. 

2. Jenis penelitian  

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

library research, yaitu penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan. 

Dengan mengkaji dari buku yang ada untuk mencari penjelasan lebih 

lanjut mengenai masalah yang akan di teliti. 

3. Sumber Data 

Penulis menggunakan referensi yang berhubungan dengan 

masalah sumberdaya air sebagai rujukan utama (primer) dalam 

melakukan penelitian. Diantara buku/referensi yang digunakan oleh 

penulis sebagai rujukan utama, yaitu: Undang-Undang No. 07 tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air. 

Selain menggunakan referensi utama, penulis juga  menggunakan 

referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih 

memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini. 

Diantaranya: Al-Quran dan konservasi lingkungan karya Mudlofir 

Abdullah, 2010. Bisnis air karangan Ahmad Zarkasi effenfi DKK, 2010.  

Fikih Ekologi Karya M. Thalhah, 2008. Pengelolaan Sumberdaya Air 

dalam Otonomi Daerah karangan Robert Jo. Kodoati DKK, 2002. 

Pengelolaan Sumberdaya Air Konsep dan Penerapannya karya M. 

Sunaryo DKK, 2007. Pengembangan Sumberdaya Air karya Sudjarwadi, 
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dan berbagai artikel, majalah, tabloid dan data yang terdapat di situs 

internet yang dapat dijadikan data pendukung. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan melalui 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa  arsip-

arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.18 

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah mengambil sejumlah data 

mengenai permasalahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 07 

tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.  

Dalam melakukan pengumpulan data terdapat beberapa hal yang 

akan dilakukan oleh penulis. Pertama, penulis akan mencari referensi 

yang akan digunakan dalam penelitian. Kedua, setelah mendapat referensi 

yang menunjang, penulis akan membaca dan mengkaji lebih mendalam 

isi dari referensi / buku guna mendapat data yang dibutuhkan. Ketiga, 

setelah data yang dibutuhkan dalam referensi telah ditemukan, penulis 

akan mengolah data tersebut serta menganalisis untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Terakhir, kesimpulan yang 

                                                           
18 Hadari Nawawi. Metodologi Penelitian Bidang Social. (Yogyakarta. Gajahmada University 

Press.1990).hlm.133 
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diperoleh penulis akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian, yang 

mana akan ditulis dalam bentuk skripsi.19  

5. Metode Analisis Data 

Setelah data yang terkait dan data yang dibutuhkan diperoleh, 

maka penulis akan menganalisis data tersebut untuk memecahkan atau 

menjelaskan masalah yang ditemukan. Sedangkan analisis yang 

digunakan penulis yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian terhadap data yang berupa informasi, kemudian 

dikaitkan dengan data lainnya, untuk mendapatkan kejelasan terhadap 

suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru 

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.20  

 

H. SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Penegasan istilah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Peneltian, dan Sistematika 

Penulisan Skripsi 

BAB II ETIKA BISNIS DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM. 

Pembahasan dalam bab ini meliputi: pengertian atika bisnis islam, tujuan 

                                                           
19 Bagoes. Ida Mantra. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. (Yogyakarta. Pustaka pelajar. 

2004). hlm.128 
20 Kusdiyanto. Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian. (Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 1997), hlm. 102 
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bisnis islam, system ekonomi islam, pengertian kepemilikan dalam islam, 

hakikat kepemilikan dalam islam, sebab-sebab kepemilikan, dan klasifikasi 

kepemilikan. 

BAB III KOMERSIALISASI SUMBERDAYA AIR. Pembahasan 

dalam bab ini meliputi: Aturan Undangundangyang membahas tentang 

sumber daya air seperti UU.No.7 Tahun2004 Tentang sumber daya air, UU 

No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Undang-Undang Pokok Agrarian No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 

35 Tahun 1991 tentang Sungai, peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986, 

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 mengenai Analisis Dampak 

Lingkungan 

BAB IV ANALISIS TERHADAP KOMERSIALISASI SUMBER 

DAYA AIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Pembahasan dalam bab ini 

meliputi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Komersialisasi Sumber Daya Air, 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 7 tahun 2004. 

BAB V PENUTUP. Dalam pembahasan bab ini meliputi: kesimpulan, 

saran, kata penutup, daftar pustaka, lampitan-lampiran. 

 


