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Muhammadiyah menempuh jalan Jihad Konstitusi sebagai strategi 
untuk mengajukan koreksi atas undang-undang yang tidak berpihak 
pada kelompok terpinggirkan (mustad’afin) melalui pengujian undang-
undang. Strategi ini beranjak dari pandangan mengenai persamaan 
antara nilai-nilai Islam dan norma konstitusi, sehingga upaya 
menegakkan konstitusi pada dasarnya sebagai penegakan ajaran 
Islam. Tulisan ini membahas bagaimana peran Muhammadiyah dalam 
menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(UU SDA) yang bermuatan komodifikasi dan swastanisasi pengelolaan 
air. Kami menemukan bahwa meskipun mengabulkan permohonan 
pengujan UU SDA, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengelaborasi 
secara fundamental persamaan ajaran Islam dan norma konstitusi 
berkaitan dengan sumberdaya air. Selain itu, dibatalkannya UU SDA 
secara keseluruhan oleh MK ternyata tidak menghentikan praktik 
komodifikasi dan swastanisasi air. Pemerintah merespons putusan 
MK dengan membuat sejumlah peraturan menteri dan mengganti 
peraturan yang menjadi turunan UU SDA, sehingga bertendensi sebagai 
penyambung bagi kelangsungan praktik komodifikasi dan swastanisasi 
pengelolaan sumberdaya air. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu 
menguatkan jaringan dengan berbagai kelompok masyarakat untuk 
mengawal pelaksanaan putusan MK.

kata kunci: sumberdaya air, Muhammadiyah, komodifikasi, judicial 
review

Muhammdiyah, one of the largest muslim organizations in Indonesia, 
has paved their path of movement through judicial review. The strategy 
called Jihad Konstitusi strives to change the legislative acts that do 
not comply with the constitutional validity. Jihad Konstitusi adheres 
to the principle that Islam and constitution have similar values, hence 
upholding the constitution means enforcement of Islam values. This paper 
examines the role of Muhammdiyah in reviewing Law No. 7/2004 on water 
resources since the law contains the agenda of water commodification 
and privatization. In February 2015, the Indonesian Constitutional Court 
invalidated the law, yet the decision of the Court did not elaborate the 
similarities of Islam and constitutional values related to the water 
resources. Furthermore, following the Court decision, the government 
imposed several new regulations that tend to continue the agenda of 
commodification and privatization of water resources. Concerning this 
issue, Muhammdiyah has to strengthen the network with other various 
organizations in overseeing the implementation of the Court dececion. 

keywords: water, Muhammadiyah, commodification, judicial review
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“(…) dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup (…)”
(Alquran, Surah Alanbiya’: 30)

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian1 
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(UU SDA) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, 
Al Jami’yatul Washliyah; Solidaritas Juru Par kir, Pedagang Kaki Lima, 
Pengusaha, dan Karyawan (Sojupek); dan be be rapa perorangan 
antara lain Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode 
Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris 
pada 18 Februari 2015.2 Ini bukan per tama kali UU SDA diuji oleh 
MK. Pada 2004–2005, permohonan pengujian UU SDA diajukan oleh 
lebih dari tiga ribu orang dan/atau lembaga, tetapi MK memutusnya 
de ngan penolakan. Ini juga bukan pertama kali PP Muhammadiyah 
meng ajukan pengujian UU dan dikabulkan oleh MK. Sebelumnya, 
MK mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 
ten tang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dengan membubarkan Badan 
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)3 serta permohonan peng-
ujian UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(UU Ormas).4 

Tulisan ini membahas langkah PP Muhammadiyah dalam mem-
per karakan undang-undang di bidang sumberdaya alam melalui MK, 
khususnya UU SDA, yang kemudian dikenal dengan Jihad Konstitusi. 
Jihad Konstitusi diterapkan oleh PP Muhammadiyah untuk mengoreksi 
kebijakan dan regulasi negara yang bertentangan dengan konstitusi. 
Peran signifikan Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi bisa dilihat 
dari langkahnya mengorganisir permohonan dan merumuskan 
tun tutan pengujian undang-undang. Muhammadiyah juga aktif 
men jalani persidangan di MK—biasanya diwakili oleh Ketua PP 
Muhammdiyah Din Syamsudin—serta membangun wacana melalui 
media mengenai pengujian UU SDA. Kami menelaah lebih dalam 
perihal Jihad Konstitusi ini dengan sudut pandang ekonomi politik 
dan religiositas Muhammadiyah.

Pengajuan uji materi UU SDA perlu dipandang sebagai upaya 
untuk melawan agenda komodifikasi dan swastanisasi air yang 
ter kandung dalam UU SDA. Perlawanan ini bisa dimaknai sebagai 
cer minan kontestasi antara rezim hak asasi manusia (ham) dan rezim 
pasar dalam pengelolaan sumberdaya air, khususnya berkaitan 
dengan regulasi, di negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. 
Sudah sejak lama regulasi mengenai air pada tingkat supranasional 
menjadi arena tarik menarik kepentingan rezim ham (melalui United 

1.  Pengujian un-
dang-undang dalam 
istilah khusus hukum 
disebut uji materi dan/
atau judicial review. 
Kedua istilah ini 
biasanya digunakan 
secara bergantian. Per-
bedaannya, uji materi 
atas undang-undang 
bisa dilakukan oleh lem-
baga yudikatif maupun 
eksekutif dan legislatif; 
ketika uji materi itu 
hanya dilakukan oleh 
lembaga yudikatif, maka 
disebut judicial review. 
Dalam tulisan ini, istilah 
judicial review dan 
pengujian undang-un-
dang digunakan secara 
bergantian dengan 
maksud yang sama.

2.  MK mengadili per-
kara ini dengan Putusan 
Nomor 85/PUU-XI/2013. 
Tanpa mengecilkan 
peran para pemohon 
lain, kami menilai 
peran Muhammadiyah 
sangat signifikan dalam 
gugatan ini.

3.  Putusan MK Nomor 
36/PUU-X/2012, diba-
cakan pada 13 November 
2012.

4.  Putusan MK Nomor 
82/PUU-XI/2013, diba-
cakan pada 23 Desember 
2014.
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Nations [UN]) dan rezim pasar (melalui World Trade Organization 
[WTO], International Monetary Fund [IMF] dan berbagai organisasi 
supranasional lain yang dibentuk untuk memuluskan kepentingan 
pasar, dalam hal ini di bidang air).

Di samping kontestasi antara kedua rezim tersebut, bagi PP 
Muhammadiyah, pengujian UU SDA merupakan strategi mem per-
juangkan umat yang lemah (mustad’afin) sesuai prinsip-prinsip dasar 
Islam. Dengan demikian, argumentasi pengujian ini juga didasarkan 
pada Fiqh Air sebagai dasar pengurusan air dalam hukum Islam. 
Pengujian UU SDA dapat pula dilihat sebagai salah satu upaya untuk 
menguji persamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan UUD 1945.

Genealogi Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang 
mengalami sejarah panjang dalam kehidupan sosial dan politik bahkan 
sebelum Republik Indonesia didirikan. Pertama kali dibentuk pada 
1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta, Persyarikatan Muhammadiyah 
merupakan wadah kegiatan pengajian yang dipimpin oleh Muhammad 
Darwis (kemudian berganti nama sebagai Ahmad Dahlan) untuk 
memahami ajaran Islam berdasarkan Alquran dan hadis. Salah satu 
prinsip utama dari pergerakan Muhammadiyah adalah amar makruf 
dan nahi munkar yang bersandar pada Surah Ali Imran ayat 104: “Dan 
hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang 
mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” Muhammadiyah 
memilih jalan untuk terlibat langsung dalam permasalahan umat, 
terutama melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), daripada 
sibuk dalam gembar-gembor politik perebutan kekuasaan negara.
Sejak didirikan oleh Kiyai Haji (K.H.) Ahmad Dahlan, pergerakan 
Muhammadiyah dalam membela kaum lemah (musthad’afin) diterapkan 
dalam kerja-kerja nyata seperti mengembangkan pendidikan, panti 
asuhan, dan pelayanan kesehatan. K.H. Ahmad Dahlan menyebut 
kerja-kerja nyata itu sebagai gerakan “Islam nonpolitik tetapi tidak 
antipolitik” (Syaifullah 2015). Kami memaknai ungkapan “nonpolitik” itu 
sebagai “bukan partai politik”. Meskipun demikian, sebagai organisasi 
besar, Muhammadiyah tidak bisa melepaskan diri dari dinamika sosial 
politik yang berlangsung sejak zaman kolonial sampai pascakolonial. 
Oleh karena itu, Muhammadiyah dalam sejarahnya berinteraksi dengan 
berbagai lembaga politik dan formal kenegaraan yang meliputi partai 
politik, legislatif, eksekutif, dan institusi peradilan. 

El Hujjaj (2003: 74–75) membagi babak interaksi Muhammadiyah 
dengan lembaga formal ke dalam tiga periode. Pertama, Muhammadiyah 



29wacanaNOMOR 35/TAHUN XIX/2017

tidak ikut campur dalam perpolitikan negara seperti yang dilakukan pada 
masa kolonial Hindia-Belanda—dengan pengertian Muhammadiyah 
bukan agen negara dan bukan musuh negara. Kedua, Muhammadiyah 
diposisikan sebagai subordinat kekuasaan yang memaksa sebagaimana 
terjadi pada masa pendudukan Jepang. Ketiga, Muhammadiyah masuk 
ke dalam arena perpolitikan negara melalui keterlibatan tokohnya dan 
artikulasi kepentingannya melalui partai politik. Periode mutakhir 
ini ditandai dengan keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam 
pembentukan beberapa partai politik, yakni Partai Islam Indonesia (PII), 
Partai Masjumi, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Amanat Nasional 
(PAN), juga dalam pembentukan federasi organisasi Islam pada 1973, 
yakni Majelis Islam A’la Indonesia. Meskipun Muktamar Muhammadiyah 
ke-38 pada 1971 mengaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat 
dalam politik praktis (tidak ikut pemilu sebagai partai), tetapi tokoh 
Muhammadiyah bersifat akomodatif dalam mengartikulasikan 
kepentingannya melalui partai politik.

Relasi Muhammadiyah dengan Negara 
dan Institusi Formal

Muhammadiyah ialah organisasi Islam yang memiliki komitrem kuat 
dalam mendukung konsepsi-negara bangsa Indonesia. Keterlibatan 
penting Muhammadiyah dalam diskursus tata negara pertama kali 
ditandai dengan keanggotan Prof. K.H. Abdoel Kahar Moezakir5, 
seorang tokoh penting Muhammadiyah, dalam Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), lalu 
menjadi anggota Panitia Sembilan dan meneken Piagam Jakarta 
yang menghasilkan tujuh kata kontroversial pada masa itu, yaitu 
frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” untuk dimasukan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Frasa 
ini tidak dapat diterima oleh perwakilan dari Indonesia Timur karena 
dinilai sebagai sarana pembentukan negara Islam yang eksklusif. Frasa 
tersebut lantas diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 
persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 
Agustus 1945. Meskipun demikian, keterlibatan Abdoel Kahar Moezakir 
dalam Panitia Sembilan tidak dapat disimpulkan sebagai sikap politik 
resmi Muhammadiyah atas hubungan Islam dan negara, karena saat 
itu Muhammdiyah belum memegang konsep utuh mengenai gagasan 
negara. Dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta bisa dibilang 
sebagai penanda kegagalan kelompok Islam untuk mewujudkan negara 
Islam pada awal pembentukan republik. Penghapusan tujuh kata 
tersebut telah disetujui secara mufakat, sehingga harus dipatuhi oleh 
semua kelompok. Kepatuhan akan mufakat konstitusi dalam konteks 

5.  Prof. K.H. Abdoel 
Kahar Moezakir lahir 
di Yogyakarta pada 
1908 dan wafat pada 
1973. Kemenakan dari 
K.H. Ahmad Dahlan ini 
mengeyam pendidikan 
tinggi agama Islam 
di Universitas Fuad 
(sekarang Universitas 
Kairo), Mesir. Ayahnya, 
K.H. Muzakkir termasuk 
generasi pertama penata 
organisasi Muham-
mdiyah, bersama K.H. 
Achmad Dahlah. Ketika 
kuliah di Mesir, Kahar 
Moezakir turut mem-
bentuk Perhimpunan 
Indonesia Raya di 
Kairo yang berjaringan 
dengan Perhimpunan 
Indonesia di Belanda 
(saat dipimpin Muham-
mad Hatta). Sekembali-
nya dari Kairo, Kahar 
Moezakir berkiprah di 
dunia politik dengan 
berbagung dengan Par-
tai Islam Indonesia (PII), 
selain mengabdikan 
pendidikannya dengan 
mengajar di Mu’allimin 
Muhammdiyah di Yog-
yakarta. Kiprahnya di 
dunia pendidikan tinggi 
cukup signifikan dengan 
merintis pendirian Se-
kolah Tinggi Islam (STI, 
sekarang Universitas 
Islam Indonesia) bersa-
ma Hatta dan menjadi 
rektor pertamanya. Dia 
juga andil dalam pendi-
rian Perguruan Tinggi 
Agama Islam Negeri 
Yogyakarta (sekarang 
Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga) (lihat 
Nurcholis 2006).
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bernegara sejalan dengan pandangan Islam mengenai perjanjian suci 
(al‘ahd atau almitsaq) yang meletakkan konstitusi sebagai kesepakatan 
tertinggi yang secara moral dan hukum mengikat semua pihak yang 
terlibat, langsung maupun tidak langsung (Mas’udi 2013: 5). Prinsip 
ini sesuai dengan perintah Alquran Surah Almaidah: 1: “Wahai orang-
orang beriman, tepatilah perikatan/perjanjian kalian”; juga Surah 
Alisra: 34: “Penuhilah perjanjian kalian; sesungguhnya janji itu akan 
dituntut pertanggungjawabannya.”

Sejak saat itu, pandangan Muhammadiyah atas hubungan Islam 
dan negara lebih bersifat substansial daripada formal. Menurut Mas’udi 
(2013: vii–ix), UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memang 
tidak ditulis dengan bahasa agama, tetapi nilai-nilai di dalamnya 
sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, agenda utama umat 
Islam Indonesia bukanlah memperjuangkan formalisasi negara Islam, 
melainkan merealisasikan nilai dan aturan konstitusi yang islami itu 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara sungguh-sungguh. 
Lebih lanjut, Mas’udi (2013) menyebutkan bahwa ajaran Islam yang 
dimaksud bukanlah yang bersifat detail (juz’iyat dan tfshiliyat), 
melainkan ajaran yang bersifat fundamental (muhkamat) dan mendasar 
(ushuliyat) sebagai garis pemisah antara yang sejati (haqq) dari yang 
palsu (bathil), antara yang terpuji (mahmudah) dari yang tercela 
(madzmumah). Pada titik inilah pandangan Muhammadiyah sejalan 
dengan pandangan Nahdlatul Ulama terkait hubungan antara Islam 
dan negara, yaitu mengutamakan persamaan antara ajaran Islam dan 
norma-norma yang terkandung di dalam konstitusi.

Hal itu sejalan pula dengan pandangan Sukarno mengenai negara 
Islam. Sukarno menghendaki agar Islam menjadi api yang menyinari 
kehidupan warga Indonesia, bukan abunya, sehingga menjadi penerang 
dan membakar semangat berkobar-kobar dalam penyelenggaraan 
negara. Mohammad Hatta punya perumpamaan lain. Bagi Hatta, negara 
Islam menempatkan Islam sebagai garam kehidupan, tidak terlihat mata 
tetapi sungguh terasa maknanya; bukan Islam gincu, yang mencolok 
mata tapi tidak ada rasa apa-apa. Pada intinya, ajaran Islam menjiwai 
pelaksanaan negara, meskipun tidak secara formal mengharuskan 
label Negara Islam. Dalam pandangan ini, ketika ajaran Islam sejalan 
dengan nilai-nilai dasar negara, maka memperkuat negara sama halnya 
dengan memperkuat agama (Mas’udi 2013: 78–82).

Meskipun fase kritis ketika diskursus mengenai hubungan antara 
Islam dan negara mencuat dalam penyusunan UUD 1945 sudah terlalui, 
dan sejumlah organisasi Islam telah memiliki pandangan yang kokoh 
mengenai pembangunan negara Islam yang substansial, seiring 
perjalanan waktu, diskursus mengenai Islam dan negara kembali 
mengemuka dalam persidangan Badan Konstituante 1955–1959. Dalam 
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persidangan Konstituante, Muhammadiyah telah berposisi sebagai 
Anggota Istimewa Partai Masyumi sejak 1951 sehingga menempatkan 
kader Muhammadiyah terlibat lebih aktif dalam politik praktis baik 
di pemerintahan maupun di parlemen.

Menghadapi perdebatan antara Islam dan Pancasila sebagai 
dasar negara yang hendak dirumuskan dalam konstitusi yang baru, 
Muhammadiyah memandang pentingnya merumuskan secara konkret 
mengenai gagasan Negara Islam yang dikehendakinya. Oleh karena 
itu, Prof. K.H. Abdoel Kahar Moezakir ditugaskan untuk menyiapkan 
Konsepsi Muhammadiyah mengenai Negara Islam dan disampaikan 
dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah pada 1955. Tetapi, gagasan 
yang disampaikan tersebut belum final dan direkomendasikan untuk 
disempurnakan (Syaifullah 2003: 13–4). Sejak saat itu, konsepsi Negara 
Islam Menurut Muhammadiyah tidak pernah sampai dalam bentuk 
yang final (Syaifullah 2003: 52). Pada intinya, Negara Islam yang 
diusulkan Muhammdiyah adalah negara yang diatur dan diperintah 
dengan ajaran dan undang-undang Islam yang bersumber dari Alquran, 
Alhadis, Alqiyas, dan Alijmak (Syaifullah 2003: 20). Oleh karena itu, 
ajaran Islam harus terkandung di dalam undang-undang dan praktik 
penyelenggaraan negara. Untuk mencapainya, menurut Syaifullah 
(2003: 48), pendekatan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah ialah 
dakwah kultural dengan bekerja di luar sistem pemerintahan formal.

Dalam perkembangannya, kelompok pendukung Islam dan 
Pancasila belum menemui konsensus di dalam persidangan Konsti-
tuante. Sukarno yang merasa tidak puas dengan kerja Konstituante 
kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi 
pem bubaran Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Pada 
tahun-tahun berikutnya, Partai Masyumi dibubarkan oleh pemerintah. 
Muhammadiyah pun kembali kepada khitah awal sebagai gerakan 
dakwah kultural yang menjaga jarak dari semua partai politik. Hal itu 
ditegaskan pada Muktamar Muhammadiyah pada 1971 di Makassar. 
Meskipun tidak melekat pada partai politik tertentu, Muhammadiyah 
tetap berperan aktif sebagai kelompok kepentingan (interest group) 
dalam melakukan koreksi atas kebijakan negara yang merugikan umat.

Ketika diskursus mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila 
kembali disinggung-singgung pada masa reformasi, khususnya dalam 
proses amandemen UUD 1945 pada 1999–2002, Muhammadiyah 
tidak buang banyak energi dalam diskursus tersebut karena semakin 
kuatnya pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan 
menjadikan ajaran Islam sebagai nilai-nilai penting yang harus 
dikandung dalam hukum dan penyelenggaraan negara. Keputusan 
resmi Muhammadiyah hasil Tanwir Bandung pada 2012 tentang 
Pancasila dan Negara Indonesia menyatakan:
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Dalam pandangan Muhammadiyah bahwa Pancasila merupakan 
rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk me-
lakukan dan membangun Indonesia yang merdeka dan ber ke ma-
juan. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung 
dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. (Nashir 2015: 326)

Dengan demikian, Muhammadiyah memandang hubungan antara 
Islam dan negara tidaklah dikotomis. Ajaran Islam sebagai pijar 
cahaya dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan 
undang-undang. Sebagaimana ditegaskan oleh PP Muhammadiyah 
(diketuai oleh Din Syamsuddin) dalam dokumen “Negara Pancasila 
sebagai Darul Adhi wa Syahadah” yang disampai kan dalam Muktamar 
Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 3–7 Agustus 2015, bahwa sikap 
Muhammadiyah atas hubungan antara Islam dan negara ialah menarik 
persamaan dan megintegrasikan keislaman dengan keindonesiaan. 
Lebih jauh, dokumen tersebut memaparkan bahwa Muhammadiyah 
senantiasa aktif menjalankan jihad kebangsa an sebagai aktualisasi 
dakwah dan tajdid (pembaruan) pencerahan dengan melakukan peran-
peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa. Jihad Konstitusi 
yang dilaksanakan Muhammadiyah merupakan bagian dari jihad 
kebangsaan agar segala kebijakan negara dengan seluruh instrumennya 
benar-benar sejalan dengan jiwa, pemikiran, filosofi, dan cita-cita 
nasional sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa.

Pilihan Melaksanakan Jihad Konstitusi

Keputusan untuk kembali ke khitah sebagai gerakan dakwah kultural 
dalam Muktamar Muhammadiyah pada 1971 di Makassar membuat 
Muhammadiyah menjaga jarak dengan semua partai politik. Sejak 
masa kepemimpinan Amien Rais (1995–2000), Muhammadiyah 
kembali tampil dan memainkan peran penting sebagai kekuatan sosial 
untuk mengoreksi tindakan-tindakan pemerintah. Upaya tersebut 
dilanjutkan oleh Ahmad Syafi’i Maarif dan Din Syamsuddin. Pada masa 
kepemimpinan Din Syamsuddin (2005–2015), upaya tersebut ditempuh 
melalui jalur judisial dengan mengajukan pengujian undang-undang 
yang bertentangan dengan UUD 1945 kepada MK. 

Langkah-langkah Muhammadiyah dalam mengajukan pengujian 
undang-undang yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam 
dan merugikan rakyat kecil meneguhkan Muhammadiyah sebagai 
organisasi gerakan pembaruan hukum, bukan sebagai organisasi 
gerakan sosial saja. Maarif (2015: xxii) menyatakan bahwa langkah 
tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan politik secara tidak 
langsung (high politics) yang diwariskan oleh Amien Rais.
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Untuk memahami pilihan langkah Muhammadiyah dalam me me-
ngaruhi penyelenggaraan negara, terlebih dahulu perlu dipahami 
kedudukan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukanlah partai politik, 
melainkan organisasi dengan banyak dimensi kerja yang terkadang 
dikualifikasikan sebagai organisasi masyarakat, organisasi agama, 
organisasi sosial, maupun organisasi pendidikan. Syaifullah (2015) 
mengategorikan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan 
(interest group). Pada umumnya kelompok kepentingan menggunakan 
empat saluran dalam memperjuangkan aspirasinya, yaitu demonstrasi 
dan kekerasan, hubungan pribadi, perwakilan langsung (formal-
institusional), dan saluran lain seperti media massa. Di antara itu 
semua, pemanfaatan hubungan pribadi melalui lobi kepada pihak 
yang memiliki kewenangan adalah saluran yang paling sering di-
gunakan, selain menggunakan media massa dan lembaga formal 
untuk mengajukan judicial review (Syaifullah 2015: 314).

Din Syamsudin memopulerkan strategi judisial sebagai “Jihad 
Konstitusi”.6 Kata “jihad” berasal dari kata “juhada-yujahidu” yang 
secara harafiah berarti “sungguh-sungguh”, atau dapat diartikan 
sebagai “berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai se-
suatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup yang 
bersangkutan” (Mas’udi 2013: 21). Ini sejalan dengan ajaran Alquran 
Surah Alankabut: 69: “Dari orang-orang yang berusaha secara sungguh-
sungguh (berjihad) di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan 
jalan Kami. Dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang 
yang berbuat baik.”

Jihad Konstitusi diikhtiarkan atas dasar pandangan kesamaan 
nilai-nilai Islam dengan norma konstitusi, sehingga penegakan 
konstitusi secara tidak langsung juga berarti penegakan ajaran-ajaran 
Islam (lihat Mas’udi 2013). Selain itu, Jihad Konstitusi mengandung 
semangat pembelaan terhadap warga yang lemah (musthad’afin); 
bahwa negara sebagai pelindung dan penegak keadilan harus selalu 
menempatkan musthad’afin sebagai prioritas agendanya sehingga 
keadilan (keseimbangan dan kesetaraan) bisa diwujudkan.

Strategi Jihad Konstitusi juga menemui relevansinya mengingat 
perwakilan Muhammadiyah di parlemen kurang signifikan. Penelitian 
Syaifullah (2015) menunjukan bahwa rata-rata kader Muhammadiyah 
yang masuk dalam pemerintahan maupun parlemen berkisar antara 
5–6% dari keseluruhan jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan kementerian. Haidar Nashir, 
Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015–2020, menyatakan 
bahwa Muhammadiyah termasuk “puritan” dalam berpolitik praktis, 
sehingga cenderung lugu dan lugas, tidak mampu “luwes” dan “zig-
zag” sehingga berpengaruh pada kemampuannya mengalokasikan 

6.  Amien Rais, mantan 
Ketua Umum PP Mu-
hammadiyah, menyebut 
Din Samsyuddin sebagai 
Bapak Jihad Konstitusi 
(Republika.co.id 6 Agus-
tus 2015). 
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sumberdaya kadernya (Nashir 2015: 327). Dalam situasi itu, pengajuan 
judicial review atas undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat 
kecil merupakan langkah strategis bagi gerakan Muhammadiyah.

Langkah strategis Jihad Konstitusi dideklarasikan oleh 
Muhammdiyah saat Muktamar Satu Abad Muhammadiyah pada 2010 
di Yogyakarta (Kompas.com 8 Juni 2016). Sejak November 2012 hingga 
akhir Februari 2015, Muhammadiyah telah mengajukan pengujian 
empat undang-undang ke MK, yakni UU Migas, UU Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit, UU Ormas, serta UU SDA. Harus diakui, 
sejauh ini, hampir tidak pernah ada ormas keagamaan yang berani 
mengambil peran dalam advokasi kebijakan khususnya pengujian 
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sejak 
amandemen UUD 1945. Biasanya, advokasi kebijakan diperankan 
oleh lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat 
(lsm). Muhammadiyah memahami, pengujian undang-undang yang 
kurang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan bagian dari 
komitmen untuk meluruskan kiblat bangsa.

Muhammadiyah menyasar UU yang menyangkut hajat hidup 
umat untuk diajukan pengujian, terutama terkait sumberdaya alam. 
Muhammadiyah mengajukan pengujian UU Migas dan UU SDA yang 
keduanya dikabulkan oleh MK. Putusan MK yang mengabulkan 
permohonan pengujian UU Migas merupakan keputusan monumental 
(landmark desicion) dengan dibubarkannya BP Migas.7 Dibatalkannya 
UU SDA juga menjadi putusan penting dalam penyelenggaraan negara 
untuk memenuhi hak dasar warga negara atas air.

Religiositas Air dalam Pandangan Muhammadiyah

Jihad Konstitusi didasari dengan pandangan bahwa nilai-nilai Islam 
telah terkandung di dalam konstitusi Indonesia. Pengajuan UU SDA 
pun beranjak dari pandangan bahwa nilai-nilai Islam mengenai air 
pada prinsipnya telah diatur UUD 1945. Dipandang dari aspek khusus 
religiositas air, sejumlah ayat di dalam Alquran memuat beberapa 
kata yang terkait langsung dengan air, antara lain “hujan” (44 ayat), 
“sungai” (54 ayat), “laut” (28 ayat), “mata air” (23 ayat), “awan” dan 
“mendung” (21 ayat), “angin” (33 ayat), dan “es” (satu ayat). Selain 
di dalam Alquran, air juga dibahas di dalam banyak hadis Nabi 
Muhammad.

Pandangan Muhammadiyah mengenai persoalan air secara khusus 
dibahas dalam Seminar Fikih Air dengan tema “Air dan Masa Depan 
Umat Manusia” yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid 
PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup PP 
Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah (UMY) Yogyakarta 

7.  Pemerintah 
merespons putusan itu 
dengan mengganti BP 
Migas menjadi Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas).
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pada 30 Maret 2013 di UMY. Hasil dari seminar tersebut kemudian diolah 
menjadi sebuah buku berjudul Fikih Air yang disusun oleh Majelis 
Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Majelis 
Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Buku tersebut menjelaskan 
bahwa fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah merangkum 
sekumpulan norma dasar (alqiyam-alasasiyah), prinsip universal 
(alushuul-alkulliyah), dan rumusan implementatif (alahkam-alfar’iyyah) 
mengenai air yang bersumber dari ajaran Islam (Majelis Tarjih dan 
Tajdid PP Muhammadiyah 2014). 

Lebih lanjut, Fikih Air memuat pandangan hidup islamis 
(islamic worldview) menurut Muhammadiyah berkaitan dengan 
pe manfaatan, pengelolaan, konservasi, dan pelestarian air, serta 
bagai mana mencukupi ketersediaan air bersih secara adil bagi 
seluruh masyarakat.

Fikih Air mengelompokkan permasalahan air dalam pandangan 
hidup islamis ke dalam lima kategori, yaitu (a) sumber dan siklus air; 
(b) pengelompokan air; (c) fungsi air; (d) pola hubungan manusia 
dan air; dan (e) pengelolaan air. Fikih Air menjabarkan lima prinsip 
universal pengelolaan air berdasarkan ajaran Islam, yakni: 

1. Keterlibatan publik (musyarakatu almujtama’). Semua elemen 
masyarakat, pengguna, perencana, dan pelaksana kebijakan 
pengelolaan air harus memiliki perhatian terhadap air dalam 
rangka menjamin keberlanjutan air itu sendiri.

2. Penyusunan skala prioritas (tanzhim alawlawiyyat). Penyusunan 
skala prioritas untuk penggunaan air dapat ditentukan berdasarkan 
hierarki kebutuhan yang terdapat dalam konsep maqashid 
syariah (maksud dan tujuan dari syariat). Kebutuhan manusia 
untuk menggunakan air dapat dijenjangkan menjadi tiga, yaitu 
primer (dhaririyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat). 
Kebutuhan primer bersifat sangat penting dan mendesak, dan jika 
tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan secara langsung 
di dalam kehidupan manusia. Tidak tercukupinya kebutuhan 
primer bisa menyebabkan kebinasaan manusia dan kehidupan 
itu sendiri. Misalkan untuk makan, minum, ibadah, sanitasi. 
Kebutuhan sekunder bersifat penting tapi tidak mendesak. Jika tidak 
terpenuhi, maka akan menimbulkan kesempitan dan kekacauan, 
tetapi tidak menyebabkan akibat buruk yang bersifat langsung pada 
kehidupan. Misalkan untuk keperluan irigasi, produksi energi, 
dan industri. Sedangkan kebutuhan tersier berfungsi melengkapi 
atau memperindah (estetika) kehidupan manusia dan bersifat 
tidak mendesak, misalnya mencuci kendaraan, membuat kolam 
renang atau danau buatan untuk tempat rekreasi.
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3. Prinsip konservasi air (muhafazhah ‘ala alma) yang bertujuan 
menjadikan sumberdaya air tetap berkualitas (qualified) dan 
berkelanjutan (sustainable). Upaya ini juga mencakup peningkatan 
ketersediaan air bersih dan sehat untuk mencukupi kebutuhan 
hidup manusia, tumbuhan, dan hewan, serta menciptakan 
keseimbangan ekosistem. Di dalam ajaran Islam, ada tiga strategi 
yang dapat ditempuh untuk melaksanakan konservasi air, yakni: 
(a) mengurangi penggunaan, pemborosan, dan kehilangan air; 
(b) perlindungan dari polusi atau pencemaran; (c) meningkatkan 
fungsi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air.

4. Regulasi kepemilikan air (nizham hiyazah alma). Islam mengakui 
hak kepemilikan yang bersifat publik maupun individu akan 
sumberdaya air. Tetapi, sekalipun mengakui hak privat, Islam tidak 
membuka pintu privatisasi lebar-lebar tanpa batasan, melainkan 
menerapkan pengaturan yang proporsional.

5. Regulasi distribusi air (nizham naql alma). Penyediaan air bagi 
masyarakat semestinya dilakukan sejalan dengan program 
pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya dua hal tersebut 
saling berhubungan. Untuk mengatasi kesenjangan dalam akses 
atas air, pemerintah perlu memprioritaskan pelayanan bagi 
kelompok masyarakat tidak mampu dengan memberikan subsidi.

Alquran menempatkan air sebagai elemen paling hakiki dalam 
kehidupan sehingga harus dikelola dengan baik, bukan saja untuk 
kepentingan manusia tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan 
seluruh makhluk hidup. Prinsip ini sejalan dengan semangat UUD 
1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menghendaki penguasaan air oleh 
negara harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Lebih rinci lagi, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengamatkan pemenuhan 
hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara, sementara 
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan prinsip keberlanjutan 
dan berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pengelolaan 
sumberdaya alam, termasuk sumber daya air.

Justiciability Hak atas Air di Hadapan MK

Menyadari banyak isu konstitusional dalam UU SDA, berbagai 
kalangan mengajukan permohoman pengujian UU SDA. Permohonan 
pengujian UU SDA pertama kali diajukan pada 2004, tetapi MK 
menolak permohonan dengan persyaratan konstitusional (conditionally 
constitutional), sehingga UU SDA masih dapat diajukan pengujian 
kembali apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan amar 
putusan MK. Pengujian UU SDA oleh PP Muhammadiyah dan sejumlah 
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organisasi lainnya harus dipandang sebagai kelanjutan sekaligus 
pelengkap dari permohonan pengujian sebelumnya, meskipun hasilnya 
berbeda. Oleh karena itu, untuk memahami pengujian UU SDA sebagai 
pelaksanaan Jihad Konstitusi Muhammadiyah perlu didahului dengan 
pemaparan dan perbandingannya dengan pengujian UU SDA pada 
2005.

Pengujian UU SDA yang Pertama (2005)

Tidak lama setelah UU SDA disahkan pada Februari 2004, sejumlah 
kalangan mulai dari individu, organisasi petani, dan organisasi 
masyarakat sipil mengajukan pengujian undang-undang yang baru 
disahkan tersebut kepada MK (Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005).8 Lima nomor perkara 
tersebut paling banyak pemohonnya sejak MK dibentuk pada 2001, 
sebanyak 3.001 individu dan lembaga. Materi dalam UU SDA yang diuji 
juga sangat banyak dan bersifat substansial, terutama menyangkut 
komodifikasi dan swastanisasi air.

MK menolak secara keseluruhan permohonan tersebut dalam 
Putusan tanggal 19 Juli 2005. Meskipun menolak, MK menyatakan 
bahwa UU SDA bersifat konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional). Artinya, UU SDA bersifat konstitusional sepanjang 
pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan amar Putusan MK. Apabila 
dalam pelaksanaannya pemerintah tidak memperhatikan Putusan MK, 
maka UU SDA dapat diuji kembali. Sayangnya, MK tidak menjelaskan 
secara terperinci apa saja syarat konstitusional dimaksud.

Putusan atas pengujian UU SDA yang pertama mengandung 
dua substansi pokok, yaitu: (1) MK menegaskan bahwa hak atas 
air merupakan hak asasi manusia; (2) UU SDA tidak bertentangan 
dengan konstitusi karena secara normatif tidak menjadikan air sebagai 
komoditas (Arizona 2014: 225–226). Substansi pertama didasarkan 
pada keberadaan air sebagai kebutuhan pokok kehidupan manusia 
sebagaimana kebutuhan makhluk hidup akan oksigen (udara). MK 
melandasi pandangannya dengan merujuk kepada sejumlah ketentuan 
ham internasional yang menempatkan akses atas pasokan air bersih 
sebagai hak asasi manusia, antara lain:

(a) Konstitusi World Health Organization (WHO) yang menyatakan 
bahwa kenikmatan akan standar tertinggi kesehatan manusia 
merupakan salah satu hak asasi setiap manusia;

(b) Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan: 
“Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya”;

8.  Pengelompokan 
empat nomor perkara 
tahun 2004 tersebut 
mengacu pada Putusan 
MK tanggal 13 Juli 2005 
atas empat perkara 
tahun 2004 dan satu 
perkara tahun 2005.
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(c) Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 1966 yang menyatakan: “Negara-negara pihak dalam 
Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar 
tertinggi kesehatan fisik dan mental”;

(d) Pasal 24 (1) Convention on the Rights of Child 1989 yang menyatakan: 
“Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar 
tertinggi kesehatan dan fasilitas untuk pengobatan penyakit dan 
rehabilitasi kesehatan. Negara-negara pihak harus berusaha 
menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk 
mengakses pelayanan kesehatan.”

Konsekuensinya, negara bertangung jawab untuk menghormati 
(to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak 
akses atas air. Negara berkewajiban untuk menjamin setiap orang 
dapat memenuhi kebutuhan akan air. Kewajiban negara ini tidak 
hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga kebutuhan akan 
air secara berkesinambungan untuk masa depan, karena hak atas air 
menyangkut kehidupan manusia secara langsung.

Terkait dengan komodifikasi air, MK tidak sependapat dengan 
dalil pemohon yang mengemukakan bahwa UU SDA menyebabkan 
komodifikasi air karena menganut prinsip “Penerima manfaat jasa 
pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan 
sesuai dengan jasa yang dipergunakan” sebagaimana termuat dalam 
Pasal 26 ayat (7) dan penjelasannya. Menurut MK, prinsip ini justru 
menempatkan air bukan sebagai objek untuk dikenai harga secara 
ekonomi, karena tidak berlaku harga air sebagai komponen dalam 
menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. 
Selanjutnya, MK mempertimbangkan bahwa prinsip tersebut dalam 
pelaksanaannya tidak berlaku bagi pengguna air untuk keperluan 
sehari-hari, kepentingan sosial, serta keselamatan umum. Petani 
pemakai air atau pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat 
dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumberdaya 
air. Pemanfaatan sumberdaya air untuk menunjang perekonomian 
rakyat skala kecil seharusnya ditetapkan secara berbeda dengan 
industri besar. Dengan demikian, penerapan prinsip ini harus 
mempertimbangkan nilai keadilan. Menurut MK, apabila prinsip ini 
tidak diterapkan, yang berarti penerima manfaat tidak berkewajiban 
untuk menanggung biaya pengelolaan air sama sekali, justru 
menimbulkan ketidakadilan. Pasalnya, kalangan industri sebagai 
pemanfaat sumberdaya air dengan jumlah besar malah diuntungkan.

Dalam putusan tersebut, dua orang hakim konstitusi memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Ahmad Mukthie Fadjar 
dan Maruarar Siahaan. Fadjar memulai dissenting opinion-nya dengan 
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mengutip tiga ayat Alquran, yakni: “Kami ciptakan manusia dari air” 
(Alfurqon: 54); “Kami ciptakan semua yang hidup dari air” (Annur: 
45); “Kami ciptakan sesuatu yang hidup dari air” (Alanbiya: 30). Air 
adalah sumber kehidupan. Tanpa air tak mungkin ada kehidupan. Air 
yang semula tiada yang memiliki (res nullius) kemudian menjadi milik 
bersama umat manusia (res commune), milik bersama makhluk Tuhan, 
dan tak seorang pun boleh memonopolinya. Menurut Fadjar, sebagai 
bagian dari hak asasi manusia, air harus dikelola untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, bukan dalam bentuk pemberian hak tertentu 
atas air (water rights) kepada perseorangan dan/atau badan usaha 
swasta sebagaimana dianut UU SDA yang dapat tergelincir menjadi 
privatisasi terselubung.

Lebih lanjut, Fadjar menyampaikan bahwa pemberian hak guna air 
harus dalam bentuk izin penggunaan air, izin pemakaian air, dan izin 
pengusahaan air. Selain itu, hak guna air seyogyanya hanya diberikan 
kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), bukan kepada swasta. Disampaikan juga bahwa UU 
SDA mengandung upaya komersialisasi dan swastanisasi sumberdaya 
air secara terselubung sebagaimana terlihat dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU SDA.

Sementara itu, Maruarar menyampaikan bahwa manusia tidak 
dapat hidup tanpa air, sehingga prinsip air merupakan bagian dari 
hidup dapat diterima, bahkan kehidupan itu sendiri. Oleh karena 
itu, hak atas air merupakan hak konstitusional sebagaimana diakui 
oleh berbagai instrumen ham internasional. Karena air merupakan res 
commune, negara bertugas untuk mengatur agar air dapat dinikmati 
dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut 
Maurarar, meskipun tidak mengatur tentang privatisasi, UU SDA 
membuka peluang tersebut secara lebar sebagaimana Pasal 9 ayat (1) 
yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur 
pemberiaan hak guna usaha air kepada swasta dan perorangan.

Pengujian UU SDA yang Kedua (2013)

Permohonan pengujian UU SDA yang kedua diajukan oleh PP 
Muhammadiyah dan berbagai organisasi sosial keagamaan lainnya, 
teregistrasi sebagai Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Permohonan 
tersebut dikabulkan seluruhnya oleh MK dengan Putusan tanggal 18 
Februari 2015 yang menyatakan UU SDA inskonstitusional sehingga 
batal dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan. Putusan MK ini bersifat ultrapetita, yaitu mengabulkan 
permohonan melebihi dari yang diajukan oleh pemohon. Ini 
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menjadi sebuah capaian penting dalam koreksi kebijakan negara 
sekaligus—tanpa mengurangi kekuatan para pemohon lain—me-
nun jukan betapa besarnya kekuatan Muhammadiyah dalam me-
mo tori perubahan.

Dalam putusannya, MK memberikan penjelasan mengenai da sar 
konstitusional pengaturan air. MK menyampaikan bahwa peng-
usahaan air harus dibatasi secara ketat sebagai upaya untuk menjaga 
kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan 
bang  sa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.9 
Pembatasan yang dimaksud oleh MK antara lain:

1. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, menge-
sampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air, karena bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain 
harus dikuasai oleh negara, juga diperuntukkan bagi sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses atas air adalah 
salah satu hak asasi tersendiri, maka Pasal 28I ayat (4) menentukan 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

3. Pengelolaan sumberdaya air harus mengingat kelestarian ling-
kungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 
28H ayat (1) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.”

4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat 
hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (Pasal 
33 ayat [2] UUD 1945) dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat [3] UUD 1945), maka pengawasan 
dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.

5. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air 
merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang 
banyak, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas 
air adalah BUMN atau BUMD.

Putusan MK menyatakan bahwa pengujian kembali UU SDA 
di mungkinkan karena terdapat klausul konstitusional bersyarat 
dalam putusan sebelumnya (2005). Penjelasan mengenai persyaratan 
konstitusional dimaksud tidak termuat dalam putusan pertama, tetapi 
termuat dalam putusan kedua, yaitu:

9.  Pasal 33 ayat (4) 
UUD 1945: “Pere-

konomian nasional 
diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berke-

lanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandi-

rian, serta dengan 
menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional.”
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1. Pengguna sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa 
pengelolaan sumberdaya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan 
pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh 
langsung dari sumber air. Namun, mengingat kebutuhan akan air 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tidak 
cukup lagi diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan 
oleh masyarakat maka negara wajib menjamin hak setiap orang 
untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, 
termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhan itu pada 
saluran distribusi. Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan 
sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep 
hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam hak guna air 
haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh 
menjadi objek harga secara ekonomi. Hak guna air mempunyai 
dua sifat. Pertama, hak in persona yang merupakan pencerminan 
dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek manusia 
yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari sifaf hak guna air 
yang pertama ini ada pada hak guna pakai air. Kedua, hak yang 
semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. Perwujudan sifat hak guna air yang kedua ini 
ada pada hak guna usaha air.

3. Konsep hak guna pakai air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai 
turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. 
Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar hak guna pakai air, dalam 
hal ini hak guna usaha air, haruslah melalui permohonan izin 
kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada 
pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang 
seluas-luasnya. Oleh karena itu, hak guna usaha air tidak boleh 
dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber 
air, sungai, danau, atau rawa. Hak guna usaha air merupakan 
instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah 
untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh 
atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, 
izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen 
penguasaan. Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan 
penguasaan atas sumber air atau sumberdaya air tetapi hanya dapat 
melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja 
sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan 
oleh negara secara ketat.
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4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumberdaya air wajib 
menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip 
yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga 
secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai 
komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima 
manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara 
fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama 
tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumberdaya air. 
Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan 
pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa 
pengelolaan sumberdaya air.

5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas 
sumberdaya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 
1945. Adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat 
hukum adat yang masih hidup melalui peraturan daerah harus 
dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif.

6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. 
Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk 
negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri 
telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan 
pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, 
pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman 
hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika 
serta kebutuhan lain.

Untuk menilai apakah keenam persyaratan konstitusional tersebut 
dijalankan atau tidak oleh pemerintah, perlu dilihat tindakan hukum 
pemerintah dalam pelaksanaannya. Pemerintah telah menetapkan 
tujuh PP untuk melaksanakan UU SDA,10 antara lain PP Nomor 16 
Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 
PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; PP Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; PP Nomor 43 Tahun 2008 
tentang Air Tanah; PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; 
PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan PP Nomor 73 Tahun 
2013 tentang Rawa.

MK menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ke-
enam PP tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan 
pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dipertimbangkan di atas. 
Tetapi, Putusan MK tidak memuat penjelasan terperinci mengenai 
ketentuan di dalam keenam PP tersebut yang dimaksud bertentangan 
dengan UU SDA atau dengan Putusan MK dalam pengujian UU SDA 
yang pertama. Padahal, ini titik krusial penilaian terhadap substansi 
PP pelaksana UU SDA, misalnya mengenai ketentuan pemulihan biaya 

10.  Selain enam PP 
tersebut, terdapat PP 

Nomor 69 Tahun 2014 
tentang Hak Guna Air 

sebagai pelaksana Pasal 
10 UU SDA yang tidak 

dinilai oleh MK karena 
dikeluarkan pada 12 

September 2014, lama 
setelah MK meng-

akhiri sidang perkara 
ini pada 18 Maret 2014, 

sehingga PP tersebut 
tidak dipertimbangkan 

dalam Putusan ini (lihat 
Putusan MK Nomor 85/

PUU-XI/2013).
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(cost recovery)11 yang terdapat dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Tanpa bangunan 
logika yang detail, MK berkesimpulan bahwa keenam PP tersebut 
bertentangan dengan persyaratan konstitusional sebagaimana amar 
Putusan MK pada 2005 sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
membatalkan UU SDA.

Perbandingan dan Analisis

Kedua pengujian UU SDA penting diperbandingkan untuk menjawab 
dua pertanyaan: (1) Mengapa dua perkara dengan objek yang sama 
mendapatkan hasil yang berbeda? (2) Bagaimana Putusan MK 
mengonfirmasi ikhtiar Muhammadiyah dalam mencari persamaan 
antara nilai-nilai Islam dan konstitusi? Dari segi jumlah pemohon, 
pengujian UU SDA yang pertama (selanjutnya ditulis PUU SDA I) 
dengan lima perkara (lihat catatan kaki nomor 12) melibatkan jauh 
lebih banyak pemohon pengujian UU SDA yang kedua (selanjutnya 
ditulis PUU SDA II). Pemohon PUU SDA I terdiri atas 3.001 orang 
dan lembaga pemerhati persoalan hukum, lingkungan hidup, dan 
agraria. Sementara itu, PUU SDA II melibatkan sebelas pemohon yang 
terdiri atas empat organisasi keagamaan yang “diorganisir” oleh PP 
Muhammadiyah dan tujuh individu yang menduduki posisi penting 
sebagai tokoh masyarakat atau tokoh politik (di antaranya mantan 
menteri dan pimpinan lembaga negara). Banyaknya jumlah pemohon 
tidak menjamin dikabulkannya suatu perkara oleh MK, karena MK 
hanya menguji legal standing mereka. Selebihnya, pengujian fokus 
pada materi UU.

Dari sisi substansi, PUU SDA I memperkarakan dua puluh dua 
ketentuan pasal atau ayat dalam UU SDA, sementara PUU SDA II 
memperkarakan empat puluh empat pasal dan ayat. Meskipun PUU 
SDA II mengandung lebih banyak ketentuan yang dimohonkan untuk 
diuji, substansi isu yang diuji di antara keduanya hampir sama. 
Bersamaan dengan itu, dua belas ketentuan di dalam UUD 1945 
dijadikan dasar dalam PUU SDA I dan tujuh ketentuan dalam PUU 
SDA II. Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan hak 
masyarakat hukum adat, hak warga negara atas lingkungan hidup, 
hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif, dan penguasaan 
negara atas sumberdaya air. Meskipun terdapat perbedaan jumlah 
ketentuan yang diuji dan landasan pengujiannya, kedua pengujian 
membahas isu konstitusional yang sama, yakni terkait komodifikasi 
dan swastanisasi air.

Dari aspek argumentasi atau dalil permohonan, terdapat persamaan 
dan perbedaan di antara kedua pengujian. Dalil yang senada antara lain 

11.  Kami berani meng-
ajukan klaim bahwa 
privatisasi air tidak 
memungkinkan tanpa 
skema pengembalian 
penuh biaya operasi 
(full cost recovery) 
sebagai insentif terpen-
ting bagi pihak swasta 
dalam berinvestasi. 
Ini logika yang wajar; 
tanpa keuntungan, 
tidak mungkin pemodal 
mau berinvestasi dalam 
bidang usaha tertentu. 
Sekalipun World Bank 
menyatakan bahwa 
mengingat banyaknya 
kesulitan politik dan 
sikap resisten, maka 
penerapan kebijakan 
harga sekadar “to ensure 
financial autonomy” 
pada tahap awal adalah 
“good starting point”. 
Tetapi, ini berarti 
bahwa harga air yang 
nonkomersial (murah) 
hanyalah sebuah 
permulaan. Pengalaman 
PAM Jaya di Jakarta, 
serta pengalaman 
ne gara-negara lain se-
per ti Argentina, Filipina, 
Bolivia dan Mexico, 
menunjukkan kecen-
derungan yang sama, 
yaitu kenaikan harga 
yang terus-menerus, 
yang pada gilirannya 
hampir tidak terjang-
kau bagi pengguna air 
(Chandranegara 2016: 
373).
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mengenai kedudukan air sebagai hak asasi manusia; komodifikasi air; 
pembentukan UU SDA yang dinilai melibatkan “pesanan” World Bank; 
dan norma diskriminatif di dalam UU SDA yang rentan menimbulkan 
konflik, terutama berkaitan dengan hak atas air bagi masyarakat hukum 
adat. Beberapa argumentasi yang membedakan kedua permohonan 
tersebut yakni PUU SDA I lebih kuat bernuansa ham, sedangkan 
PUU SDA II lebih menekankan prinsip-prinsip Islam. Argumentasi-
argumentasi PUU SDA I menekankan kedaulatan dan persatuan 
bangsa, prinsip demokrasi ekonomi dan kemakmuran rakyat, juga 
menilai bahwa UU SDA selain bertentangan dengan UUD 1945 juga 
bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sementara 
itu, dalil-dalil di dalam PUU SDA II lebih menkankan pentingnya 
kedudukan air menurut ajaran Islam, juga mencari kesesuaian antara 
ajaran Islam dan norma-norma di dalam konstitusi. Dari aspek ini, 
pada dasarnya, PUU SDA II melengkapi dalil PUU SDA I. Satu argumen 
penting yang memenangkan PUU SDA II ialah penilaian bahwa 
putusan untuk PUU SDA I tidak dijalankan sepenuhnya sehingga 
memberi jalan bagi modal asing untuk menguasai sumberdaya air.

Strategi pembuktian dan pemeriksaan perkara juga dapat di ban-
dingkan. Pemohon PUU SDA I mengajukan sebelas ahli dan dua saksi; 
pemerintah menghadirkan sembilan ahli dan tiga saksi. Sementara 
itu, pemohon PUU SDA II mengajukan tujuh ahli tanpa mengajukan 
saksi; pemerintah menghadirkan lima ahli dan empat saksi. Dari 
perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa PUU SDA I mendapat 
lebih banyak keterangan dari ahli dan saksi. Pembuktian pelanggaran 
pada PUU SDA I mengandalkan keterangan saksi mengenai persoalan 
nyata yang dihadapi oleh masyarakat petani pengguna air, juga 
menunjukkan kegagalan swastanisasi air di Filipina dan Jakarta. 
Sementara itu, pembuktian pada PUU SDA II menekankan inkonsisten si 
pelaksanaan UU SDA dari putusan MK pada PUU SDA I, tidak banyak 
lagi mengungkap fakta dari keterangan saksi.

Pertimbangan hukum putusan majelis hakim MK dalam dua PUU 
tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan. Majelis hakim MK 
sama-sama mengamini dalil pemohon bahwa hak atas air merupakan 
bagian dari hak asasi yang juga telah diakui dalam berbagai instrumen 
ham internasional; mereka juga mengamini kedudukan air sebagai milik 
bersama bangsa Indonesia (res commune) berdasarkan Pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945. Dalam Putusan untuk PUU SDA I, majelis hakim menolak 
secara tegas dalil pemohon bahwa UU SDA bermuatan komodifikasi dan 
swastanisasi air yang akan melemahkan kendali pemerintah terhadap 
sumberdaya air. Menurut MK, prinsip “pemanfaat air membayar biaya 
jasa pengelolaan sumberdaya air” tidak menempatkan air sebagai objek 
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yang dikenai harga secara ekonomi, dan hal itu telah sesuai dengan 
status air sebagai res commune sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Putusan untuk PUU SDA II tidak 
memuat analisis mendalam mengenai permasalahan komodifikasi dan 
swastanisasi air. Dengan kata lain, dalam Putusan untuk PUU SDA II, 
MK tidak menyatakan secara eksplisit bahwa UU SDA mengandung 
agenda komodifikasi dan swastanisasi air. Selain itu, putusan MK untuk 
PUU SDA II mengandung sedikit sekali elaborasi terkait dalil pemohon 
yang membahas kedudukan air dalam pandangan Islam. Pengakuan 
bahwa “air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa” memang di sebut 
beberapa kali. Tetapi, bahasan yang khusus menyinggung prinsip 
Islam dapat dilacak hanya pada bagian awal pertimbangan hukum 
yang menyatakan: “air merupakan kebutuhan dasar manusia yang 
dikaruniakan oleh Allah Subhanahuwata’ala Tuhan Yang Maha Esa, 
sehingga air menjadi hak publik (res commune), yaitu suatu hak yang 
dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama” (Putusan Nomor 85/
PUU-XI/2013, hal. 133). Bisa disimpulkan, Putusan MK untuk PUU SDA 
II kurang menjelaskan dalil pemohon dalam menunjukan persamaan 
antara ajaran Islam dan konstitusi terkait pengelolaan air.

Meskipun membatalkan UU SDA, di dalam pertimbangan hukum-
nya, Putusan MK untuk PUU SDA II juga tidak menanggapi dalil 
pemohon mengenai intervensi World Bank dalam mendorong komo-
difikasi dan swastanisasi air melalui pembentukan UU SDA. Putusan 
MK tidak memberikan panduan yang memadai untuk menghadapi 
praktik komodifikasi dan swastanisasi air yang sedang berlangsung. 
Ini juga menjadi kekurangan mendasar dari putusan MK, mengingat 
komodifikasi dan swastanisasi air menjadi isu utama yang dipersoalkan 
oleh pemohon PUU SDA. Dengan kata lain, Putusan MK tidak 
menyatakan secara tegas pengehentian upaya komodifikasi dan 
swastanisasi air. Implikasinya, peluang komodifikasi dan swastanisasi 
air tetap terbuka dalam UU SDA baru pengganti UU SDA yang 
dibatalkan oleh MK.

Perbedaan lain dari kedua PUU SDA terdapat pada komposisi 
majelis hakim konstitusi. Putusan untuk PUU SDA I dibuat oleh 
hakim MK periode pertama (2003–2008) yang mana dua dari sembilan 
hakim menyatakan perbedaan pendapat, yaitu A. Mukthie Fadjar 
dan Maruarar Siahaan. Pendapat yang berbeda itu pada intinya 
menyatakan bahwa MK seharusnya mengabulkan permohonan dari 
pemohon dan menyatakan UU SDA, atau paling tidak sebagian pasal 
di dalamnya, bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat yang berbeda 
tersebut juga menyebutkan bahwa penerapan UU SDA cenderung 
mengarah pada upaya-upaya privatisasi/swastanisasi air, terutama 
dengan dikeluarkannya PP Nomor 16 Tahun 2005.
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Penting juga untuk dicatat bahwa PP Nomor 16 Tahun 2005 
ditetapkan pada 21 Maret 2005, hampir bebarengan dengan ber-
akhirnya proses persidangan PUU SDA I pada 10 Maret 2005 untuk 
kesimpulan pemerintah dan 24 Maret untuk diterimanya kesimpulan 
dari pemohon. Sehingga, PP Nomor 16 Tahun 2005 tidak diajukan 
sebagai bukti oleh pemohon dalam persidangan, tetapi digunakan 
oleh hakim yang menyampaikan pendapat berbeda untuk melawan 
pandangan mayoritas hakim yang mengusulkan klausul syarat-syarat 
konstitusional. Hakim MK yang berpendapat berbeda menyatakan 
tidak perlu mengajukan klausul conditionally constitutional dan 
menanti pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana UU SDA untuk 
menilai permasalahan privatisasi/swastanisasi. Diundangkannya PP 
Nomor 16 Tahun 2005 telah membuktikan adanya upaya swastanisasi/
privatisasi air. Tetapi, pandangan itu bersifat minor, hanya dari 
dua hakim, sedangkan tujuh hakim lainnya memutuskan menolak 
permohonan pemohon.

majelis hakim dalam puu 
sda i

majelis hakim dalam puu 
sda ii

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 
S.H. (Ketua)Prof. Dr. H.M. Laica 
Marzuki, S.H.

2. Prof. H.A.S. Natabay, S.H., 
L.L.M

3. Dr. Harjono, S.H., M.C.L
4. I Dewa Gede Palguna, S.H., 

M.H.
5. Soedarsono, S.H.
6. H. Ahmad Roestandi, S.H.

Hakim dengan pendapat berbeda

7. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., 
M.S. 

8. Maruarar Siahaan, S.H.

1. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. 
(Ketua)

2. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., 
M.S.

3. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, 
S.H., M.H. 

4. Prof. Aswanto, S.H., M.Si., 
D.F.M.

5. Dr. Wahiddunin Adams, S.H., 
M.A.

6. Dr. Muhammad Alim, S.H, 
M.Hum.

7. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
8. Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, 

S.H., M.Hum.
9. Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., 

M.H.

Sementara itu, Putusan untuk PUU SDA II dibuat oleh Hakim 
MK periode III (2013–2018) yang mana sembilan hakim MK bersuara 
bulat untuk memutuskan bahwa UU SDA harus dicabut karena 
bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada hakim yang berpendapat 
berbeda dalam perkara ini. 

Penting untuk ditekankan bahwa PUU SDA I dan PUU SDA II tidak 
bisa dipisahkan sama sekali. PUU SDA II melanjutkan perjalanan 

tabel 1 
Nama-Nama Hakim 

yang Memutuskan 
Pengujian UU SDA

Keterangan: Majelis 
hakim dalam PUU 

SDA II yang dimaksud 
adalah hakim-hakim 

yang memutuskan 
permohonan dalam 

Rapat Permusyawaratan 
Hakim MK pada 17 

September 2014. Ketika 
putusan dibacakan pada 

18 Februari 2015, Ham-
dan Zoelva tidak lagi 
menjabat Hakim MK.
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PUU SDA I. Sebagian pertimbangan hukum di dalam putusan untuk 
PUU SDA I digunakan dalam PUU SDA II. Komposisi hakim yang 
berbeda memungkinkan penafsiran yang berbeda atas UU SDA. Ini 
juga menunjukan bahwa hakim menjadi faktor yang cukup signifikan 
dalam pengujian undang-undang.12

Perubahan Sesudah Putusan MK

Setelah MK membatalkan UU SDA, perubahan apa yang terjadi bagi 
perbaikan akses masyarakat atas sumberdaya air? Apakah putusan 
MK dilaksanakan dan diterapkan secara tepat dan efektif? Apakah 
pelaksanaan putusan MK telah sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam 
pengelolaan sumberdaya air? Bagian ini mendiskusikan serangkaian 
pertanyaan tersebut, terutama dengan membahas keterbatasan 
mekanisme konstitusional dalam membawa perubahan positif yang 
nyata bagi masyarakat.

Keterbatasan Mekanisme Konstitusional

Putusan MK yang mengabulkan permohonan PUU SDA II adalah 
titik tolak untuk melakukan perubahan yang lebih operasional. 
Meskipun putusan MK bersifat progesif—dalam hal ini membatalkan 
UU SDA—perubahan dalam tata kelola air sangat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain. Putusan MK memang bersifat final dan mengikat 
(final and binding).13 Menurut Siahaan (2006: 252–258), sifat final and 
mengikat dari putusan MK berarti tidak ada lagi upaya hukum yang 
dapat dilakukan oleh pemohon untuk membanding putusan MK, 
juga bahwa putusan itu mengikat secara keseluruhan tidak saja bagi 
pemohon, tetapi juga bagi seluruh warga negera (erga omnes) karena 
yang diputus adalah keberlakuan suatu norma undang-undang yang 
berlaku umum.

Putusan MK memang memiliki daya yang kuat untuk mengubah 
norma di dalam suatu undang-undang atau bahkan membatalkan 
suatu undang-undang secara keseluruhan, tetapi bukan berarti 
akan mengubah pelaksanaan undang-undang yang telah dibatalkan 
atau yang menggantikan. Sebabnya, pengujian konstitusional yang 
diterapkan di Indonesia menggunakan metode yang abstrak (abstract 
constitutional review), dalam pengertian menguji norma dalam undang-
undang, bukan peraturan pelaksana dan praktik penyelenggaraan 
pemerintah—dalam hal ini pengelolaan sumberdaya air. Sehingga, 
putusan MK hanya mengubah norma hukum yang abstrak, bukan 
perbuatan hukum konkret atau kasus dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Bahkan, dalam PUU SDA II, MK menolak menyatakan 

12.  Kami tidak 
menelusuri lebih jauh 
latar belakang hakim 
seperti pendidikan, 
pilihan politik, orientasi 
spiritualitas, serta relasi 
sosial yang menentukan 
pilihan hakim dalam 
memutuskan suatu 
perkara pengujian 
undang-undang. Ini 
menjadi keterbatasan 
tulisan ini. 

13.  Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945 menyatakan: 
“Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili 
pada tingkat pertama 
dan terakhir yang pu-
tusannya bersifat final 
untuk menguji undang-
undang terhadap 
Undang Undang Dasar, 
memutus sengketa ke-
wenangan lembaga neg-
ara yang ke we nangan-
nya diberikan oleh 
Undang Undang Dasar, 
memutus pembubaran 
partai politik, dan 
memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan 
umum.”
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pengujian terhadap PP pelaksana UU SDA, meskipun PP tersebut 
menjadi dasar bagi MK untuk membatalkan UU SDA secara keseluruhan.

Putusan MK yang membatalkan keseluruhan UU SDA dan me nya-
takan berlakunya kembali UU yang sudah dicabut, yaitu UU Nomor 11 
Tahun 1974, memunculkan pertanyaan: bagaimana status peraturan 
pelaksana UU Nomor 7 Tahun 2004 dan apakah pemberlakuan kem-
bali UU Nomor 11 Tahun 1974 yang sudah dibatalkan sahih? Secara 
normatif, peraturan pelaksana UU Nomor 7 Tahun 2004 mulai dari 
PP, peraturan presiden, dan peraturan menteri masih tetap berlaku 
karena peraturan-peraturan tersebut tidak dibatalkan. Demikian pula 
dengan konsesi berupa Hak Guna Usaha Air maupun Hak Guna Pakai 
Air yang sudah diberikan tetap berlaku, meskipun undang-undang yang 
mendasarinya tidak lagi berlaku. Sehingga, praktik komodifikasi dan 
swastanisasi pengelolaan sumberdaya air tidak serta-merta berubah 
dengan hadirnya Putusan MK. 

Pelaksanaan Putusan MK

Putusan MK untuk PUU SDA II direspons oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menetapkan sembilan 
belas peraturan yang berkaitan dengan air. Semua Peraturan Menteri 
(Permen) tersebut tidak lagi menjadikan UU SDA dan peraturan 
pelaksananya sebagai dasar hukumnya dan mendasarkannya pada 
UU Nomor 11 Tahun 1974—sebagaimana amar Putusan MK yang 
memberlakukan UU ini kembali—dan PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Tata Pengaturan Air. Padahal, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di dalam 
Lampiran 2 angka 229 disebutkan: “Peraturan Perundang-undangan 
atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun 
Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari 
dicabut pula.” Oleh karena itu, Putusan MK yang memberlakukan 
kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 bertentangan dengan UU Nomor 
12 Tahun 2011.

Begitu juga penggunaan PP Nomor 22 Tahun 1982 yang sebenarnya 
sudah dicabut berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah. Tampaknya, kalangan kementerian menafsirkan bahwa ketika 
MK membatalkan UU SDA, maka PP yang mengatur pelaksanaannya 
sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai dasar hukum. 
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nama permen dasar hukum
Permen Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria 
dan Penetapan Wilayah Sungai

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eks-
ploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan 
Bangunan Pengairan

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peng-
amanan Pantai

UU Nomor 11 Tahun 1974

Permen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pe-
netapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peng-
gunaan Sumber Daya Air 

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Renca-
na dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air 
dan Tata Pengairan

UU Nomor 11 Tahun 1974

Permen Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan 
Reklamasi Rawa Pasang Surut

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 27 Tahun 1991 

Permen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Krite-
ria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

UU Nomor 11 Tahun 1974

Permen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Eks-
ploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
Rawa Lebak

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi 
Irigasi

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 23 Tahun 1982 
tentang Irigasi

Permen Nomor 18 Tahun 2015 tentang Iuran 
Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan 
Pengairan

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 21 Tahun 2015 tentang Eks-
ploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
Tambak

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penge-
lolaan Aset Irigasi

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penga-
lihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan 
Ruas Bekas Sungai

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 35 Tahun 1991 
tentang Sungai

Permen Nomor 27 Tahun 2015 tentang Ben-
dungan

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 28 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 
Sempadan Danau

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 35 Tahun 1991

tabel 2 
Daftar Permen PUPR 
tentang Sumber-
daya Air setelah 
Putusan MK
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Permen Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rawa UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 27 Tahun 1991 
tentang Rawa

Permen Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 
Irigasi

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Permen Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin 
Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

UU Nomor 11 Tahun 1974;
PP Nomor 22 Tahun 1982

Ada tiga PP yang sudah dicabut kemudian digunakan oleh Ke men-
terian PUPR sebagai landasan hukum menyusun permen, yaitu PP 
Nomor 22 Tahun 1982, PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, dan 
PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Sejumlah Permen tersebut 
menghidupkan kembali substansi pengaturan yang didasarkan pada 
UU SDA. Misalnya, diberlakukannya Permen Nomor 29 Tahun 2015 
tentang Rawa yang kebanyakan substansinya berupa penulisan ulang 
dari PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa. Padahal, PP tersebut 
tidak pernah dicabut.

Sementara itu, PP yang membuka keterlibatan swasta seperti PP 
Nomor 16 Tahun 2005 tetap berlaku. Untuk menyelamatkan me kanisme 
konsesi yang membuka peran swasta, Kementerian PUPR mem ber-
lakukan Permen Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan 
Air dan/atau Sumber Air. Jadi, meskipun banyak kebijakan yang 
diberlakukan untuk merespons Putusan MK, tidak banyak perubahan 
dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air.

Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil belum memperlihatkan 
gerakan progresif yang padu untuk mengawal Putusan MK. Ini berbeda, 
misalnya, dengan proses mendorong penerapan Putusan MK Nomor 
35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU Kehutanan (Putusan MK 
35) yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 
Putusan tersebut mengakui keberadaan hutan adat dan menyatakan 
bahwa hutan adat dikeluarkan dari kategori hutan negara (tadinya 
dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara) dan menjadi bagian 
dari hutan yang dihaki oleh masyarakat adat. Sejak putusan itu 
diumumkan pada Mei 2013, komunitas adat anggota AMAN bergerak 
secara masif untuk menancapkan plang-plang hutan adat di lokasi 
hutan adat yang mereka akui, terutama yang berkonflik dengan 
perusahaan dan kawasan taman nasional. Gerakan tersebut menjadi-
kan Putusan MK 35 sebagai penanda hadirnya kesadaran baru di 
kalangan pemerintah dalam membuat regulasi dan menyelesaikan 
konflik yang dialami oleh masyarakat adat di bidang kehutanan.

Selayaknya, pelaksanaan Putusan MK untuk PUU SDA dan pe-
nye lesaian konflik sumberdaya air baik di perdesaan maupun di 
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perkotaan perlu didorong dengan gerakan sosial yang padu. Apalagi 
pesan penting dari kedua Putusan MK untuk PUU SDA I dan PUU 
SDA II sama-sama menegaskan posisi air sebagai bagian dari ham. 
Di sini, Muhammadiyah memiliki peran strategis untuk mengawal 
pelaksanaan Putusan MK agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tanpa 
pengawalan dari gerakan sosial, pelaksanaan putusan MK akan 
mudah dikendalikan, disiasati, dan dibelokkan oleh pemerintah dan 
parlemen. Banyak bukti yang menunjukkan bagaimana pemerintah 
dan DPR telah menyiasati dan membelokkan pelaksanaan putusan 
MK. Putusan MK untuk pengujian UU Migas dilaksanakan dengan 
pembentukan SKK Migas menggantikan BP Migas yang perannya 
serupa. DPR membentuk UU Ketenagalistrikan baru (Nomor 30 Tahun 
2009) setelah UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
dibatalkan oleh MK, tetapi dengan substansi yang sama mengenai 
pemisahan industri hulu dan hilir yang telah dibatalkan oleh MK.14

Penutup

Putusan MK yang membatalkan UU SDA membuka peluang untuk 
mengakhiri rezim komodifikasi dan swastanisasi air di Indonesia. 
Muhammadiyah menjadi aktor penting dalam lahirnya Putusan 
MK tersebut. Artinya, Muhammadiyah telah memainkan peran sig-
nifikan dalam proses perubahan untuk mengembalikan pengelolaan 
sumberdaya air kepada cita-cita para pendiri republik sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Meskipun ikhtiar Jihad Konstitusi Muhammadiyah menjadi ke-
kuatan pendorong penting dalam proses ini, tidak dapat dipungkiri 
bahwa komposisi hakim menjadi faktor bernas dalam penentuan 
bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. 

Dalam PUU SDA I muncul keraguan dari tujuh Hakim MK akan 
terpenuhinya sifat konstitusional UU SDA sehingga dibuatlah klau-
sul konstitusional bersyarat. Maka, pengujian UU SDA dapat di-
ajukan kembali kepada MK apabila pelaksanaannya bertentangan 
dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air sebagaimana 
dipertimbangkan MK dalam putusannya. Peluang inilah yang di-
man faatkan dengan baik oleh Muhammadiyah untuk mengupayakan 
koreksi terhadap regulasi yang neoliberalistik dan merugikan rakyat 
kecil (musthad’afin).

Putusan MK untuk PUU SDA II memperkuat status hak atas air 
sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana juga telah dinyatakan oleh 
MK dalam Putusan untuk PUU SDA I. Keberadaan air sebagai hak asasi 
telah diatur pula dalam berbagai instrumen ham internasional, juga 
menjadi dasar penguasaan air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

14.  Untuk penjelasan 
mengenai bagaimana 
pemerintah dan parle-
men menyiasati Putusan 
MK, lihat Arizona (2014).
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dalam konstitusi Indonesia. Sayangnya, Putusan MK untuk PUU SDA 
II belum cukup memadai dalam memperkuat dalil pemohon (dalam 
hal ini Muhammadiyah) mengenai persamaan pengelolaan air dalam 
ajaran Islam dan konstitusi. Padahal, poin tersebut merupakan ruh 
dari upaya menemukan makna bahwa UUD 1945 secara substansial 
bersifat islami.

Putusan MK juga tidak menytakan secara tegas pengehtian upaya 
komodifikasi dan swastanisasi air. Putusan MK, baik untuk PUU SDA 
I maupun PUU SDA II, tidak mempertimbangkan secara jelas bahwa 
komodifikasi dan swastanisasi air dalam UU SDA bertentangan 
dengan konstitusi. Selain itu, Putusan MK juga tidak memuat panduan 
mengenai alternatif pengembangan sektor air selain oleh swasta. MK 
tidak menyatakan dengan tegas bahwa peran swasta harus digantikan 
oleh BUMN dan BUMD. Bahkan, alternatif lain seperti penguasahaan 
air melalui koperasi juga tidak muncul dalam Putusan MK (Batubara 
2015: 8). Padahal, isu ini menjadi substansi yang harus diuji. Tanpa 
arahan yang memadai, tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan 
memberlakukan regulasi baru dengan semangat komodifikasi dan 
swastanisasi sebagaimana terkandung dalam regulasi yang lama. 
Pemerintah bisa saja mengganti hak guna air dengan izin pemanfaatan 
air. Selain itu, Putusan MK juga tidak memuat petunjuk perubahan 
praktik pengelolaan sumberdaya air secara fundamental. Pemerintah, 
melalui Kementerian PUPR, pun merespons Putusan MK dengan 
mengeluarkan sembilan belas Permen dengan merujuk kepada UU 
Nomor 11 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya—meskipun sudah 
tidak berlaku—yang hakikatnya melanjutkan warisan UU SDA yang 
telah dibatalkan oleh MK.

Putusan MK dapat dibaca dengan kacamata Karl Polanyi (2001) 
me ngenai konsep kemelakatan (embeddedness) dalam kehidup an 
eko  nomi. Selama ini, sumberdaya air melekat (embedded) di dalam 
ke hidupan masyarakat, termasuk dalam menjalankan ibadah bagi 
umat muslim. Mekanisme pasar (komodifikasi) lantas memereteli 
ke me lekatan air dari dalam kehidupan masyarakat. Air yang pada 
haki katnya bukan barang dagangan dijadikan komoditas atau produk 
komersial. Dikomodifikasinya air tentu saja akan memengaruhi be-
ker janya sistem sosial karena mereduksi nilainya dari milik bersama 
menjadi sekadar barang dagangan yang harus didapatkan dengan 
“membeli”. Beralihnya konteks yang melatari penggunaan air dari 
pemanfaatan bersama ke arah jual-beli membawa konsekuensi ke tim-
pangan akses atas air. Siapa yang memiliki sumberdaya ke kua saan 
berlebih, merekalah yang diuntungkan. Oleh karena itu, air perlu 
dilekatkan kembali ke dalam kehidupan masyarakat (reembedded). 
Sayangnya, putusan MK tidak memberikan arahan untuk melekatkan 
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kembali sumberdaya air yang telah terkomodifikasi dan terprivatisasi 
melalui penerapan UU SDA.

Dibatalkannya UU SDA oleh MK bukanlah tahap akhir penyelesaian 
persoalan ketimpangan akses atas air di bawah rezim komodifikasi 
dan swastanisasi air. Perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat atas air masih harus terus didesakkan. Muhammadiyah perlu 
menguatkan jaringan dengan berbagai kelompok masyarakat untuk 
mengawal dan mengupayakan lahirnya kebijakan dan regulasi yang 
semakin memihak kepada kepentingan rakyat, dalam hal ini khusunya 
untuk menjabarkan fikih air ke dalam rumusan teknis perundang-
undangan yang berpihak kepada kelompok terpinggirkan.
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