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MOTTO 

 

َوا��َّ�ِرَو
ََ	�ُُ�َ�َ�ام �َ�َ��ُء�ِ��ََ�ٍ
�ِ���َْ	�ِءَواْ�َ�َ�َُِ�� اْ�ُ	ْ �ُِ	

Orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal ; air, padang rumput, dan 

api dan harganya adalah haram 

 

Jika pohon ditebang 

Jika sungai telah mengering 

Jika air telah tercemari 

“manusia pasti akan sadar bahwa uang tidaklah bisa dimakan 

 

Ku ingin bumiku  hijau kembali 

Semak rumputpun tak sabar menanti 

Doaku ucapakan hari hari demi hari 

“sampai kapankah hati ini sadar diri” 

 

Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dunia  

Raihlah dengan ilmu 

Barang siapa ingin bahagia akhirat  

Raihlah dengan ilmu 

Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya( dunia akhirat)  

Raihlah dengan ilmu 
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penguasa alam, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan memberikan 

persembahan karya ini untuk mereka yang senantiasa memberikan sesuatu yang tidak 

dapat dinilai harganya kepada penulis, dengan selalu terucapkan terimakasih penulis 

persembahkan karya ini kepada : 

� Bapak dan ibuku tercinta, Pak Rifai’i dan Ibu Suharti seperti udara kasih yang 

engkau berikan takkan mampu anakmu untuk membalasnya. Engkau adalah 

tauladan bagi anak-anakmu, dengan keikhlasanmu dan ketulusan do’amu, anakmu 

samapai disini mencapai menggapai cita-cita. Anakmu akan selalu berusaha  

menjadi anak yang berbakti, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.  

� Kakak-kakakku dan adekku (Mas A’ang, Mas Ubed, Mbak Ina, Mbak Lala, Mas 

Udin, Dek Sulis) kalian adalah nafasku dalam melangkah, aku disini berkat 

dukungan tulus dari kalian. Terimaksih banyak aku akan selalu berusaha menjadi 

adek yang berbakti dan menjadi kakak yang bisa melindungi adeknya. 

� Dek Eny yang aku sayangi terimakasih banyak, berkat desakan dan kasih sayang 

kamu, aku dapat menyelesaikan skripsiku ini. Kasih sayangmu akan selalu aku 

balas dengan ketulusan hati. 

� Keluarga Ubed dan Lala, kalian adalah teman terbaik yang pernah aku miliki. 

� Keluarga FPPI Semarang, darah perjuangan akan selalu kubawa sampai aku mati. 

� Kawan-kawanku MUB 2009 kita sudah berjanji akan bertemu kembali dengan 

kesuksesan kita. 

� Dan pihak-pihak yang yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih takkan mampu membalas kebaikan kalian, penulis hanya 

dapat berdo’a semoga Allah melipat gandakan pahala dan menunjukan kepada kalian 

jalan yang selalu di ridloi-Nya. 

 

 

        



                          Deklarasi 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung 

 jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi 

 ini tidak berisi materi yang pernah ditulis 

 oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian 

 juga skripsi ini tidak berisi satupun  pikiran-

pikiran orang lain, kecuali  informasi yang terdapat 

dalam referensi  yang dijadikan bahan rujukan. 

 

 

              Semarang, 02 Desember 2013 

              Penulis,    

 

    Moh. Lukmanul Hakim  
              092311035 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK  
 

 Krisis air adalah merupakan kerusakan ekologis bumi yang paling menyebar dan 
paling sulit diatasi. Air yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap makhluk seharusnya 
memjadikan tanggungjawab bersama dalam menjaga ketersediaan dan pemanfaatannya 
agar permasalahan krisis air dapat teratasi. Akan tetapi konsep baru yang menjadi solusi 
dunia global bersama yakni WaterRights (hak guna air), yang mengandung unsur 
komersil atas air. Jika air menjadi komoditas di komersilkan akan menjadikan terjadinya 
ketimpangan dalam mengakses air. Terpenuhnya air menjadi sarat yang harus dipenuhi 
demi mewujudkannya kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah membuat undang-
undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.  Akan tetapi terdapat banyak kritik dari 
undang-udang tersebut karena di dalamnya berisikan konsep Water Rights yang 
mengandung unsur komersialisasi air. 
 Permasalahan-permasalahan yang menyangkut sumber daya air menimbulkan 
pertanyaan yaitu bagaimana praktek dan komersialisasi air sumber daya air di Indonesia 
dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum posistif (UU No 7 tahun 2004 tentang 
sumber daya air) terhadap praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia.  
 Untuk meniliti permasalahan tersebut penulis menggunakan metodologi 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari data dokumentasi, 
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan 
lain sebagainya. Dan menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga 
penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai 
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lawinbooks) atau penelitian yang 
sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan). 
 Hasil penilitian menunjukkan bahwasannya praktek privatisasi dan komersialissi 
air telah terjadi bahkan sudah dimulai dari era pemerintahan Orde Baru yaitu 
pemerintahan Soeharto. Terbukti akses pemenuhan air bersih di Jakarta dipegang oleh 
perusahaan swasta yaitu: PT Thames PAM Jaya dan PT Lyonnaise Jaya yang dulunya 
merupakan perusahaan milik pemerintah. Hukum Islam secara jelas melarang praktek 
komersialisai sumber daya air karena itu sangat merugikan rakyat miskin. Tetapi berbeda 
dengan hukum positif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) yang membolehkan 
praktek tersebut, terbukti dalam pasal-pasal telah disebutkan konsep hak guna usaha 
(Water Rights) yang membolehkan praktek privatisasi yang menimbulkan praktek 
komersialisai di sektor sumber daya air.  
 
 
 
 
 
 



KATA PENGANTAR 

  

 

 Segala puji bagi Allah  Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan air untuk 

kehidupan seluruh makhluk hidup. Dengan taufiq dan kekuatan yang telah diberikan 
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mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. 
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 Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai 
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