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Abstract 

Privatisation in the sector of water management is one of the main agenda of structural 
adjustment in the Washington Consensus promoted by the World Bank, IMF, IFIs and 
international financial institutions. Implementation of privatization is intended to create 
enterprise efficiency and as a prescription on external debt crises experienced by countries in the 
Latin American region. This paper discusses the success of the privatization of water management 
in the urban area of Santiago, Chile. Post-Washington Consensus approach is used to describe the 
success of the privatization of water management in Chile. The hypothesis is the involvement of 
Chile as a country that has the capacity to determine economic policy reforms related to 
privatization of water management and the regulation of the institution as a state representative 
in the privatization as well as the provision of subsidies as social safety nets. The research focuses 
on the year 1998-2005 when the privatization process conducted Chilean water management. To 
obtain a comprehensive analysis, it also presented the history of water management in Chile when 
it was still under the state company that has been linked to the company's efficiency achieved by 
Chile.  

Keywords: Privatization of Water Management, Post-Washington Consensus, State Capacity. 

Privatisasi di sektor pengelolaan air merupakan salah satu agenda utama penyesuaian 
struktural dalam Washington Consensus yang dipromosikan oleh Bank Dunia, IMF, IFI dan 
lembaga keuangan internasional lainnya. Pelaksanaan privatisasi dimaksudkan untuk 
menciptakan efisiensi perusahaan dan sebagai preskripsi atas krisis utang eksternal yang 
dialami oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin. Tulisan ini membahas keberhasilan 
privatisasi pengelolaan air di daerah perkotaan Santiago, Chile. Pendekatan pasca-Washington 
Consensus digunakan untuk menggambarkan keberhasilan privatisasi pengelolaan air di Chile. 
Hipotesis dalam tulisan ini adalah keterlibatan Chile sebagai negara yang memiliki kapasitas 
untuk menentukan reformasi kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan privatisasi pengelolaan 
air dan peraturan lembaga sebagai wakil negara dalam privatisasi serta pemberian subsidi 
sebagai jaring pengaman sosial. Penelitian ini berfokus pada tahun 1998-2005 ketika proses 
privatisasi dilakukan di Chile. Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, peneleiti juga  
menyajikan sejarah pengelolaan air di Chile ketika masih di bawah perusahaan negara yang 
telah dikaitkan dengan efisiensi perusahaan dicapai dengan Chile.  

Kata kunci: Privatisasi Pengelolaan Air, Post-Washington Consensus, Kapasitas Negara.

Air merupakan salah satu sumber 
daya esensial yang dibutuhkan setiap 
makhluk hidup untuk melangsungkan 
kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan 
pengelolaan sumber daya air yang baik 
untuk menjamin setiap makhluk hidup 
dapat memenuhi kebutuhannya akan air. 
Di banyak negara berkembang, 

pengelolaan air dilakukan oleh pihak 
pemerintah melalui perusahaan milik 
negara/publik. Komitmen pemerintah 
untuk mengelola sumber daya air 
berkaitan erat dengan proses 
pembangunan negara yang telah 
merdeka dari kolonialisme dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas politik yang 
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dimiliki (Hall dan Lobina 2008). Namun 
sekalipun telah memiliki kedaulatan, 
pembangunan negara-negara 
berkembang tidak terlepas dari pengaruh 
tuntutan ekonomi dan politik dari 
lembaga internasional seperti World 
Bank dan International Monetary Fund 
(IMF) (Buira 2003). Sepanjang tahun 
1990an, atas pengaruh dari rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh World Bank, 
peningkatan privatisasi terjadi pada 
perusahaan negara yang beroperasi 
dalam pengelolaan air di kawasan 
negara-negara berkembang. Amerika 
Latin merupakan kawasan dengan 
jumlah penerapan privatisasi terbesar di 
antara kawasan  

negara-negara berkembang 
lainnya seperti Asia, Afrika, maupun 
Eropa Timur. 

Salah satu penerapan privatisasi 
pengelolaan air yang menjadi sorotan 
dunia internasional adalah privatisasi 
yang diterapkan pada wilayah urban 
Santiago, Chili. Privatisasi pengelolaan 
air di Chili dianggap sebagai suatu 
peristiwa krusial di tengah perdebatan 
antara peranan pasar dan negara terkait 
perihal pengelolaan air karena mampu 
menciptakan keberhasilan yang ditandai 
dengan tingginya cakupan pelayanan air 
dan sanitasi di bawah sistem yang 
sepenuhnya diprivatisasi. Keberhasilan 
Chili didasarkan oleh jumlah pemenuhan 
kebutuhan air masyarakat yang hampir 
mendekati angka 100% dan konsistensi 
peningkatan terhadap sistem 
pengolahan limbah (Baer 2014). 

Penerapan privatisasi 
pengelolaan air di Chili mulai dilakukan 
pada tahun 1998 di bawah 
kepemimpinan pemerintahan demokrasi 
Presiden Eduardo Frei. Namun, tidak 
seperti privatisasi pada umumnya yang 
dilakukan secara langsung, privatisasi 
yang terjadi di Chili lebih dulu melewati 
tahapan awal penjualan saham 
perusahaan yang dilakukan pada tahun 
1998-2001, sebelum pada akhirnya 
diprivatisasi secara menyeluruh oleh 
pihak swasta (Bitrán dan Valenzuela 
2003). Dengan kata lain privatisasi di 

Chili dilakukan secara gradual. Setelah 
dilakukan privatisasi, pihak swasta telah 
memberikan pelayanan air bersih dan 
pengelolaan limbah kepada 95,7% 
penduduk di Santiago, Chili (SISS 2013). 
Aguas Andinas mengklaim telah 
melakukan perluasan terhadap 
pengolahan limbah dari 7% pada tahun 
1999 menjadi 70% pada tahun 2006. Hal 
ini juga menandakan keberhasilan 
konsesi dalam hal peningkatan kualitas 
layanan, investasi, dan profitabilitas. 
Angka tersebut menunjukkan 
peningkatan kinerja sektor swasta yang 
terus terjadi sejak privatisasi 
dilaksanakan pada tahun 1998. 

Peningkatan kinerja perusahaan 
terus terjadi sepanjang tahun 2000-
2013, hal ini dapat dilihat dari jumlah 
output perusahaan yang terus meningkat 
pada sektor pengolahan air limbah. 
Hingga pada tahun 2013, output pada 
pengolahan air limbah telah mencapai 
angka 99,8%. Perusahaan juga berhasil 
untuk mempertahankan output pada 
sektor pengelolaan air bersih dan 
sanitasi. Jumlah output dari kedua 
sektor tersebut hingga pada tahun 2013 
telah mencapai angka 99,9% untuk 
pengelolaan air bersih dan 96,5% untuk 
pelayanan sanitasi. Angka-angka 
tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 
99% kebutuhan masyarakat terhadap air 
bersih, sanitasi, dan pengolahan limbah 
telah terpenuhi berkat kinerja 
perusahaan. 

Amerika Latin merupakan 
kawasan yang dijadikan sebagai wilayah 
eksperimen untuk penerapan kebijakan 
privatisasi yang diusung oleh World 
Bank dan IMF (Spronk et al. 2012). Hal 
ini juga didukung oleh persepsi para 
investor asing yang melihat bahwa 
kawasan Amerika Latin memiliki nilai 
strategis untuk penanaman modal. Dapat 
dilihat dari jumlah total investasi yang 
dijanjikan oleh investor asing di berbagai 
kawasan negara berkembang, Amerika 
Latin mendapatkan total investasi 
mencapai US$ 21,3 milyar dimana angka 
tersebut merupakan nilai investasi 
tertinggi di antara kawasan negara 
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berkembang lainnya (Hall dan Lobina 
2006). 

Sepanjang periode 1991-2000 
kawasan Amerika Latin menjadi pemain 
utama dalam agenda penerapan 
privatisasi pengelolaan air dengan total 
43 juta jiwa masyarakat yang 
mendapatkan pelayanan dari pihak 
swasta atau jumlah tersebut setara 
dengan 45% dari total keseluruhan 
masyarakat di negara-negara 
berkembang yang dilayani oleh operator 
swasta yang berjumlah 93 juta jiwa 
(Marin 2009, 22). Pada periode yang 
bersamaan, Argentina menjadi pasar 
terbesar dalam privatisasi pengelolaan 
air dengan mencakup sebanyak 18 juta 
jiwa yang mendapatkan pelayanan dari 
pihak swasta. Angka tersebut merupakan 
jumlah terbesar dibandingkan dengan 
negara-negara berkembang di kawasan 
lainnya, seperti kawasan Asia dengan 
jumlah 14 juta jiwa di Manila dan 
Jakarta, Afrika berjumlah 16 juta jiwa, 
Eropa Timur dan Asia Tengah berjumlah 
13 juta, dan Timur Tengah berjumlah 7 
juta jiwa. Selain itu, privatisasi yang 
dilakukan oleh Argentina merupakan 
privatisasi yang memiliki nilai kontrak 
tertinggi di kawasan Amerika Latin 
dengan jumlah mencapai US$ 4,9 juta 
miliar atau setara dengan 20% dari total 
keseluruhan investasi yang berada di 
Amerika Latin (Kirkpatrick dan Parker 
2004). 

Privatisasi pengelolaan air di 
kawasan Amerika Latin pertama kali 
diterapkan oleh Argentina di bawah 
pemerintahan Presiden Carlos Saul 
Menem pada tahun 1991 setelah 
Argentina mengalami krisis hutang luar 
negeri yang cukup berat (Ennis dan Pinto 
2003, 15). Privatisasi dilakukan di 
wilayah urban Buenos Aires melalui 
pembentukan konsesi berdurasi 30 
puluh tahun dengan perusahaan 
multinasional Suez yang bertanggung 
jawab terhadap sistem pengelolaan air di 
area urban Buenos Aires, Argentina. 
Setelah kontrak konsesi dimenangi oleh 
pihak Suez, perusahaan air negara Obras 
Sanitarias de la Nacion (OSN). Privatisasi 
yang dilakukan oleh Argentina menjadi 

gerbang pembuka diterapkannya 
privatisasi pengelolaan air oleh negara-
negara lainnya di kawasan Amerika 
Latin. Selain Argentina, privatisasi 
pengelolaan air juga terjadi di wilayah 
urban Cochamba, Bolivia. Perusahaan 
Semapa yang bertugas sebagai penyedia 
pelayanan air terbesar ketiga di kota 
mengalami privatisasi pada September 
tahun 1999. Konsesi selama 40 tahun 
atas pengelolaan air bersih dan santitasi 
di kota Cochabamba diterima oleh Aguas 
del Tunari. 

Dari keseluruhan penerapan 
privatisasi pada pengelolaan air bersih, 
sebagian besar praktek privatisasi 
memiliki satu persamaan, yaitu 
dilakukan di bawah tekanan dari institusi 
keuangan internasional yang 
memberikan dana pinjaman kepada 
negara-negara yang berada dalam 
kondisi kriris hutang atau di bawah 
tekanan perusahaan multinasional 
(Megaloudi 2013). Hal ini terjadi pula 
pada penerapan privatisasi pengelolaan 
air bersih yang dilakukan oleh Argentina, 
Bolivia, maupun Chili. Namun berbeda 
dengan keberhasilan yang dicapai oleh 
Chili, privatisasi yang terjadi di 
Argentina dan Bolivia berakhir dengan 
kemunculan gelombang aksi protes yang 
menuntut untuk dilakukannya 
perubahan kebijakan terkait pengelolaan 
air dikarenakan kenaikan tarif pelayanan 
yang memberatkan masyarakat terlebih 
di tengah kondisi krisis ekonomi yang 
sedang terjadi (Silva 2009). Gejolak aksi 
protes yang terjadi di Argentina dan Chili 
terbilang cukup besar. Besarnya gejolak 
protes yang muncul akhirnya mendorong 
pemerintah untuk melakukan 
pemutusan kontrak konsesi yang telah 
disepakati dan mengembalikan 
perusahaan pengelola air kembali di 
kelola oleh negara. 

World Bank dan lembaga donor 
pembangunan lainnya mengadvokasi 
kebijakan privatisasi sebagai salah satu 
agenda utama structural adjustment 
dalam Washington Consensus yang 
ditujukan sebagai preskripsi untuk 
mengatasi krisis hutang luar negeri yang 
dialami oleh negara-negara berkembang 
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pada tahun 1980an. Di samping itu, 
privatisasi juga dilakukan untuk 
mencapai efisiensi perusahaan dan 
dengan pemahaman bahwa apabila 
berada di bawah pengelolaan swasta 
maka negara dapat meminimalisir 
anggaran belanja untuk membiayai 
perusahaan publik (Ramamuti 1992). 
Namun, privatisasi yang dilakukan tidak 
selalu menghasilkan peningkatan 
efisiensi dan peningkatan investasi. Pada 
praktek di lapangan, keberhasilan dalam 
privatisasi pengelolaan air tidak mudah 
untuk dicapai. Privatisasi yang dilakukan 
menghasilkan dampak berupa kenaikan 
tarif pelayanan air sebagai konsekuensi 
dari upaya penciptaan efisiensi, 
perbaikan infrastruktur, dan perluasan 
cakupan pelayanan perusahaan. Ketika 
konsumen diberatkan oleh kenaikan tarif 
sehingga tidak mampu membayar tarif 
yang telah ditentukan, maka masyarakat 
tidak dapat memperoleh air atau 
perusahaan swasta memutuskan untuk 
menurunkan kualitas air yang dialirkan. 
Kondisi ini menjadi kendala dalam 
mencapai keberhasilan privatisasi dan 
sering kali berujung kepada pembatalan 
privatisasi dan pemutusan kontrak yang 
sebelumnya telah disepakati oleh pihak 
pemerintah dan swasta terkait reformasi 
perusahaan yang dilakukan.  

Kendala yang telah disebutkan di 
atas dihadapi pula oleh negara-negara di 
kawasan Amerika Latin, kegagalan 
privatisasi pengelolaan air yang terjadi di 
wilayah-wilayah urban negara Amerika 
Latin telah menimbulkan terjadinya 
berbagai aksi protes yang mendesak 
pemerintah untuk membatalkan 
privatisasi dan mengembalikan 
kedaulatan pengelolaan air kepada 
negara. Aksi perjuangan terhadap 
pengelolaan air terjadi di wilayah-
wilayah urban seperti Buenos Aires 
(Argentina), Maldonado (Uruguay), 
Arequipa (Peru), Lima (Peru), Rio de 
Janeiro (Brazil), hingga aksi protes 
terbesar di Cochamba (Bolivia) yang 
dikenal dengan “Water War” pada tahun 
2000 (Mckenzie dan Mookherjee 2001). 
Di tengah berbagai kegagalan privatisasi 
yang terjadi di negara-negara Amerika 

Latin, wilayah urban Santiago, Chili 
berhasil melakukan privatisasi terhadap  

Post-Washington Consensus 
sebagai Strategi Penerapan 
Privatisasi Pengelolaan Air di 
Wilayah Urban Santiago, Chili 

Pihak swasta memiliki tujuan 
utama untuk memaksimalkan 
keuntungan (profit oriented). Ketika 
privatisasi diterapkan pada bidang 
pelayanan publik, salah satunya adalah 
pengelolaan air yang akan dibahas pada 
penelitian ini, kontradiksi mulai muncul 
antara kepentingan swasta dan fungsi 
pemenuhan kebutuhan akan air. Hall 
dan Lobina (2004) dalam tulisannya 
yang berjudul “Private and Public 
Interests in Water and Energy” 
menyatakan bahwa melibatkan pihak 
swasta dalam pengelolaan air akan 
mendatangkan peluang terjadinya 
konflik antara kepentingan swasta dan 
publik. Sektor pengelolaan air terlampau 
vital baik secara sosial maupun ekonomi 
jika harus digantungkan hanya kepada 
pihak swasta dan terlebih tanpa 
didukung oleh kapasitas negara untuk 
melakukan regulasi terhadap sektor 
swasta. 

Washington Consensus dipahami 
sebagai seperangkat strategi 
pembangunan yang mendasarkan 
kebijakannya pada privatisasi, 
liberalisasi, perdagangan bebas, 
mengorientasikan kegiatan ekonomi 
pada pasar, dan juga berusaha untuk 
mengurangi bahkan meminimalkan 
peran negara. Kebijakan reformasi 
ekonomi yang terkandung dalam 
Washington Consensus dihasilkan atas 
advokasi dari lembaga-lembaga 
keuangan internasional seperti World 
Bank, IMF, dan International Financial 
Institutions (IFI). Rangkaian strategi 
yang ditawarkan oleh Washington 
Consensus ditujukan sebagai preskripsi 
untuk menghasilkan pertumbuhan serta 
pembangunan negara-negara di seluruh 
dunia, baik negara maju maupun negara 
berkembang. Namun bagi Stiglitz 
(2008), Washington Consensus telah 
gagal memahami struktur ekonomi yang 
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dimiliki oleh negara-negara berkembang. 
Selain itu Washington Consensus juga 
dianggap terlalu sempit dalam 
memandang objektivitas dan terlalu 
membatasi instrumen yang digunakan. 

Krisis ekonomi yang kembali 
terjadi pada awal tahun 1990 di negara-
negara berkembang menjadi penilaian 
kuat bahwa preskripsi Washington 
Consensus tidak mampu menyelesaikan 
permasalahan pembangunan yang 
dihadapi negara-negara berkembang. 
World Bank berargumen bahwa 
kelemahan fundamental pada Structural 
Adjustment Programe (SAP) disebabkan 
oleh kurangnya kapasitas pihak lokal, 
baik pada sektor publik maupun privat, 
dalam mendesain dan mengeksekusi 
reformasi (World Bank 1989). 
Logikanya, kebijakan yang baik tidak 
hanya untuk dibuat tetapi juga perlu 
diimplementasikan. Oleh karena itu, 
pemerintah resipien didesak untuk 
mengadopsi pendekatan partisipatori 
untuk mengatur dan 
mengimplementasikan prioritas 
pembangunan (World Bank 1994). 
Perubahan yang efektif tidak lagi hanya 
diberlakukan dengan ketetapan pihak 
luar. Hubungan antara pihak donor dan 
resipien dana pinjaman memasuki babak 
baru. Saat ini implementasi dari program 
bantuan melibatkan aspek partnership 
antara pemerintah negara penerima dan 
sektor swasta (Waeyenberger 2006). 

Preskripsi yang ditawarkan 
dalam Washington Consensus dianggap 
berlaku untuk semua negara (one size fit 
all). Akibatnya pendulum kebijakan 
berayun jauh ke arah pasar dan 
meninggalkan negara. Pemahaman 
tersebut mengakibatkan bias terhadap 
institusi dan kapasitas negara untuk 
melakukan intervensi. Namun kemudian 
respon berbeda muncul ketika privatisasi 
diterapkan di negara-negara 
berkembang. Negara dengan 
kepemilikan kapasitas yang lemah 
cenderung memiliki kondisi pasar yang 
lemah. Ketika performa negara buruk, 
maka hal ini pula menyebabkan sektor 
privat menjadi rapuh.  

Untuk mengatasi permasalahan 
yang muncul dari kebijakan privatisasi, 
Post-Washington Consensus 
memberikan strategi alternatif bagi 
pembangunan di negara-negara 
berkembang. Konsep privatisasi pada 
Post-Washington Consensus tidak 
menjadi pendekatan dogmatis yang 
dianggap sebagai preskripsi 
pembangunan dan lebih pragmatis 
terhadap kebutuhan untuk 
menggabungkan privatisasi dengan 
regulasi dan kebijakan kompetisi 
(Kolodko 1999). Post-Washington 
Consensus memiliki kesamaan 
pandangan bahwa privatisasi penting 
untuk dilakukan guna mencapai efisiensi 
perusahaan dan mengurangi defisit 
negara. Namun, Post-Washington 
Consensus menekankan kepada peranan 
negara untuk berkomplementer dengan 
pasar dan pihak swasta demi mencapai 
efisiensi perusahaan dibandingkan 
mengurangi atau bahkan menghapuskan 
peran negara dalam upaya menciptakan 
pembangunan (Stiglitz 1998). Sekalipun 
negara sering kali terlibat dalam begitu 
banyak permasalahan sehingga 
mengakibatkan negara tidak fokus 
menyelesaikan permasalahan, tetapi 
negara tetap menjadi aktor utama yang 
memiliki peranan penting dalam hal 
regulasi, perlindungan sosial, dan 
kesejahteraan (Stiglitz 1998). Oleh 
karena itu, hal yang menjadi fokus adalah 
bukan mengenai apakah negara dapat 
terlibat atau tidak, tetapi lebih kepada 
aktivitas dan metode apa yang dilakukan 
oleh negara dalam keterlibatannya pada 
agenda pembangunan. 

Peran negara sebagai regulator 
dilakukan melalui pembentukan badan 
regulasi yang memiliki otoritas untuk 
mengawasi dan mengontrol kinerja 
perusahaan serta menegakkan apa yang 
telah menjadi kesepakatan dalam 
konsesi (Porporato dan Robbins 2008). 
Negara bertugas sebagai regulator yang 
mengawasi kualitas dari pelayanan yang 
diberikan kepada pihak swasta, 
mengontrol penerapan tarif dan 
amandemen yang dilakukan pada 
konsesi, memastikan bahwa masyarakat 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan 
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hak yang dimiliki, serta melindungi aset 
publik. Namun sekalipun terjadi 
perubahan peran negara dalam praktek 
privatisasi, negara tetap berkewajiban 
untuk menjamin dan memberikan 
kesejahteraan kepada warga negara. 

Kapasitas Negara dalam 
Penentuan Privatisasi Pengelolaan 
Air di Chili 

“The law of pendulum” adalah 
ungkapan yang menggmbarkan 
perubahan dramatis secara ekstrem yang 
ditempuh oleh Chili dalam mengambil 
kebijakan ekonomi dan politik (Bauer 
1998).  Pada sektor 
pengelolaan air, 
pemerintah militer Chili 
kembali mengayunkan 
pendulum kebijakan jauh 
dari kebijakan “statis” yang 
sebelumnya diterapkan. 
Reformasi pengelolaan air 
dimulai dengan 
pembentukan Water Code 
1981 yang bertujuan untuk 
memperkuat hak 
kepemilikan pribadi 
(private property), 
meningkatkan otonomi swasta dalam 
penggunaan air, dan mendukung 
dibukanya pasar bebas dalam sektor 
pengelolaan air yang sebelumnya belum 
pernah terjadi. Water Code 1981 yang 
dibentuk menciptakan beberapa 
mekanisme pasar, seperti memisahkan 
hak atas pengelolaan air dari 
kepemilikan tanah dan menumbuhkan 
mentalitas pasar di antara pengguna air. 
Pembentukan dan pengesahan Water 
Code 1981 berada di bawah struktur 
kelembagan Konstitusi 1980 dimana 
pada saat itu ideologi neoliberal tengah 
berada pada titik yang paling 
berpengaruh. Water Code 1981 
menunjukkan bahwa sistem alokasi yang 
didasarkan pada water market rights 
memiliki keuntungan ekonomi yang 
signifikan karena air dianggap sebagai 
barang ekonomi dan bersifat langka. 
Namun, pengaplikasian sistem ini 
membutuhkan penguatan kerangka 
institusi untuk mencapai pengelolaan air 
yang terpadu. 

Regulasi yang dibuat oleh 
Pinochet dikeluarkan pada tahun 1981 
oleh pemerintah Chili sebagai dasar 
kebijakan Water Code yang menjadi ide 
penguat dalam upaya privatisasi air yang 
terjadi di Chili (Baer 2014). Water Code 
mempertegas bahwa air bersih 
merupakan sebuah komoditas yang 
harus diperlakukan seperti komoditas 
lainnya. Artinya bahwa air bersih 
merupakan barang ekonomi yang 
diperjualbelikan, sehingga masyarakat 
akan membayar sebuah harga dari setiap 
pengonsumsian air bersih. Pembentukan 
dan penerapan regulasi baru terhadap air 
bersih tersebut tidak menimbulkan 

perdebatan di tengah 
masyarakat karena 
ketikdakberadaan parlemen 
dan partai oposisi pada masa 
pemerintahan Pinochet (Baer 
2014). 

Pada tahun 1988, 
kekalahan Pinochet dalam 
pemilihan umum 
mengantarkan Chili kembali 
pada sistem pemerintahan 
demokrasi. Sebuah aliansi dari 
partai politik Anti-Pinochet 

memenangkan pemilihan umum dan 
mengambil alih kursi pemerintahan. 
Pemerintahan baru yang dikenal dengan 
sebutan Concertacion dipimpin oleh 
Presiden Patricio Aylwin (1990-1994) 
yang mulai bertugas pada tahun 1990. 
Meskipun terjadi perubahan 
kepemimpinan, di bawah pemerintahan 
Presiden Aylwin, Konstitusi Chili 1980 
yang dituliskan pada masa pemerintahan 
Pinochet tetap diberlakukan. Selain itu, 
Chili juga tetap mempertahankan model 
ekonomi neoliberal. 

Privatisasi terhadap perusahaan 
negara telah dilakukan oleh Chili sejak 
pertama kali  kebijakan ekonomi 
neoliberal diterapkan pada tahun 1975. 
Dalam periode tahun 1975-1980 tercatat 
bahwa sebanyak 259 perusahaan yang 
dinasionalisasi dan diambil alih secara 
ilegal pada masa pemerintahan Presiden 
Allende telah dikembalikan kepada 
pemilik aslinya (Gutierrez et al. 2003). 
Selain itu pada periode yang sama 
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pemerintah juga menjual dan 
melikuidasi sebanyak 118 perusahaan. 
Hingga akhir dekade 1980, tersisa 
sebanyak 40 perusahaan yang masih 
berada di bawah pengelolaan 
pemerintah. Perusahaan-perusahaan 
tersebut, seperti perusahaan listrik, 
pengelolaan air bersih dan sanitasi, 
telekomunikasi, dan pertambangan 
tembaga, tidak mengalami privatisasi 
karena dianggap sebagai sektor strategis 
bagi negara dan penting berada dalam 
pertanggungjawaban pemerintah. 

Gelombang privatisasi kembali 
terjadi di Chili pada periode tahun 1980-
1989. Pada periode kali ini, pemerintah 
memutuskan untuk melakukan 
privatisasi pada perusahaan-perusahaan 
yang sebelumnya dianggap sebagai 
sektor strategis. Privatisasi dilakukan 
karena negara tidak mampu membayar 
investasi yang dibutuhkan perusahaan 
publik. Ketidakmampuan negara 
disebabkan oleh krisis hutang luar negeri 
yang terjadi pada tahun 1982 dan 
keadaan moral hazard yang disebabkan 
oleh tidak adanya restriksi pada 
pinjaman yang diberikan oleh bank 
kepada pihak swasta (Rhodes 2012). 
Kondisi ini menyebabkan 70% 
perusahaan yang diprivatisasi 
mengalami kebangkrutan sehingga 
pemerintah melakukan renasionalisasi 
terhadap sejumlah bank yang 
sebelumnya telah diprivatisasi. 

Kegagalan privatisasi yang terjadi 
pada periode sebelumnya memberi 
pelajaran bagi pemerintah Chili akan 
pentingnya membangun kerangka 
regulasi sebelum privatisasi dilakukan 
dan mencegah terjadinya pemusatan 
kepemilikan perusahaan. Di samping itu, 
pemerintah juga merancang kebijakan 
popular capitalism berupa penerbitan 
saham untuk karyawan yang ditujukan 
untuk mengatasi perlawanan yang 
dilakukan oleh serikat buruh terhadap 
kebijakan privatisasi.Setelah merancang 
kerangka kebijakan privatisasi yang 
baru, pemerintah akhirnya memutuskan 
untuk melakukan privatisasi pada 
perusahaan baja, telekomunikasi, listrik, 
sistem pensiun, pembiayaan kesehatan, 

maupun sistem pendidikan. Namun, 
Presiden Pinochet memutuskan untuk 
tidak terlebih dahulu melakukan 
privatisasi pada sektor pengelolaan air 
dan sanitasi. Hal ini dikarenakan 
Pinochet melihat bahwa sektor 
pengelolaan air dan sanitasi belum siap 
untuk mengalami transisi kepemilikan 
terkait ketidakberadaan badan regulasi 
yang mengatur (Morande dan Dona 
1999). Di samping itu, adanya kebutuhan 
untuk meningkatkan tarif pelayanan 
secara signifikan agar perusahaan 
mampu menutupi biaya privatisasi yang 
akan dilakukan. Hal ini disebabkan 
pemerintah merasa bahwa privatisasi 
pada sektor pengelolaan air akan 
berdampak terhadap peningkatan tarif 
pelayanan yang cukup besar sebagai 
kompensasi dari peningkatan pelayanan 
yang dilakukan oleh pihak swasta. 

Reformasi yang terjadi pada 
periode 1988-1990 menjadi langkah awal 
bagi Chili untuk melakukan privatisasi 
pada sektor pengelolaan air dan sanitasi. 
Reformasi yang dilakukan meliputi tiga 
aspek, yaitu memisahkan negara dari 
fungsi regulasi pengelolaan air dan 
sanitasi bersih dengan cara 
membubarkan Servicio Nacional de 
Obras Sanitarias (SENDOS) dan 
menciptakan Superintendent of 
Sanitation Services (SISS), melakukan 
transformasi dari perusahaan publik 
(perusahaan negara) menjadi 
perusahaan terbatas (limited 
companies), dan menciptakan sistem 
subsidi bagi masyarakat yang 
berpenghasilan rendah. 

Keputusan untuk melakukan 
privatisasi pengelolaan air dan sanitasi di 
Chili dimulai pada tahun 1995 ketika 
Presiden Eduardo Frei (1994-2000) 
memutuskan untuk menjual saham 
perusahaan EMOS, yang merupakan 
perusahaan publik pengelola air dan 
sanitasi terbesar di wilayah urban 
Santiago, kepada pihak swasta. 
Penjualan saham dilatarbelakangi 
dengan alasan utama untuk 
mendapatkan modal agar perusahaan 
dapat meningkatkan sistem pengelolaan 
air limbah dan mengalokasikan dana 
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pemerintah pada sektor lain seperti 
pendidikan atau pelayanan air pada 
daerah pedesaan (Sjodin 2006). 

Pada tahun 1998, pemerintah 
Chili mengadopsi Law 19549 ke dalam 
undang-undang yang secara signifikan 
mengubah kerangka 
hukum pelayanan air 
bersih dan sistem 
pembuangan Chili. 
Penerapan undang-
undang tersebut 
menjadi akar 
dilakukannya transfer 
kepemilikan 
perusahaan air dan 
sistem pembuangan 
publik kepada sektor 
swasta. Hingga pada 
tahun 2004 seluruh 
perusahaan air publik 
telah diprivatisasi, baik 
dalam bentuk penjualan 
saham maupun 
pembentukan konsesi 
dengan pihak 
perusahaan asing. 

Tahap awal privatisasi dilakukan 
pada periode tahun 1998-2000 melalui 
penjualan partisipasi strategis pada 
perusahaan air dan sanitasi publik 
kepada pihak konsorsium swasta. Selain 
itu sebagai langkah diversifikasi 
kepemilikan perusahaan, bursa saham 
perusahaan juga dibuka dan ditawarkan 
kepada karyawan. Salah satu aktor 
utama dalam privatisasi pengelolaan air 
dan sanitasi Chili adalah sebuah 
konsorsium Inversiones Aguas 
Metropolitanas Limitada (IAM) yang 
dipimpin oleh dua perusahaan pengelola 
air dan sanitasi multinasional Aguas 
Barcelona yang berasal dari Spanyol dan 
Suez yang berasal dari Prancis. 

Perusahaan multinasional Aguas 
Barcelona dan Suez merupakan dua 
pemain besar dalam pengelolaan air 
pada tingkat global. Kedua perusahaan 
multinasional ini melihat Chili sebagai 
negara yang memiliki iklim relatif baik 
untuk penanaman investasi yang terlihat 
dari tingkat resiko investasi pada tahun 

1980an. Nilai rata-rata International 
Country Risk Guide (ICRG) yang dimiliki 
Chili terkait penilaian sektor swasta dan 
resiko perusahaan pada tahun 1985 
hingga 1989 adalah 16,8 dimana nilai 
tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai 
yang dimiliki Mexico yaitu 15 dan setara 

dengan Korea Selatan selama 
periode yang sama (World Bank 
1995). Di samping itu, keberadaan 
lembaga-lembaga yang 
melindungi hak atas kepemilikan 
pribadi menjadi keuntungan 
kompetitif bagi Chili karena 
berhasil menjadi daya tarik bagi 

perusahaan-perusahaan 
multinasional. 

Perusahaan publik EMOS 
beroperasi dalam pemenuhan 
kebutuhan air bersih bagi 
5.000.000 jiwa penduduk di 
wilayah Santiago, Chili. Pada 
tahun 1999, IAM membeli 
sebanyak 42% saham dari EMOS 
yang bernilai US$ 957 juta (Hall 
dan Lobina 2007). Selain 

konsorsium IAM, kepemilikan saham 
EMOS juga dipegang oleh Corporacion 
de Fomento de la Produccion de Chile 
(CORFO), yaitu sebuah organisasi 
pemerintah yang berperan sebagai agen 
pembangunan ekonomi Chili, sebesar 
35% dan sisanya dimiliki oleh karyawan 
perusahaan serta investor lainnya 
(World Bank dan PPIAF 2006). Setelah 
dilakukan privatisasi, EMOS berganti 
nama menjadi Aguas Andinas yang 
merupakan perusahaan pengelola air 
bersih terbesar di Chili. Perusahaan ini 
bertugas untuk menyediakan pelayanan 
air bersih kepada 6,8 juta penduduk, 
termasuk di dalamnya merupakan area 
terpadat penduduk di Chili. Di samping 
mengelola pelayanan air bersih, Aguas 
Andinas juga mengoperasikan sistem 
pengolahan limbah dan sanitasi. 

Pada tahun 2001, pemerintah 
Chili memilih tidak melanjutkan 
privatisasi dengan metode penjualan 
saham dan memutuskan untuk 
mentransfer hak eksploitasi atas 
perusahaan publik kepada pihak swasta. 
Privatisasi yang dilakukan pada EMOS 
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berupa pembentukan konsesi dengan 
durasi tak terbatas yang diberikan 
kepada konsorsium swasta IAM (Lobina 
dan Hall 2003). Dalam konsesi yang 
terbentuk, pihak konsorsium swasta 
berkomitmen untuk mengelola dan 
mengembangkan sistem pengelolaan air 
dan pengolahan limbah di area urban 
Santiago serta menciptakan sejumlah 
nilai investasi yang diutamakan pada 
bidang pengolahan limbah. 

Privatisasi dalam bentuk konsesi 
menjadikan pihak swasta berperan 
sebagai pihak yang mengelola aset 
perusahaan, mengoperasikan kegiatan 
perusahaan, serta melakukan investasi 
terkait pemeliharaan dan perluasan 
sistem perusahaan. Hal ini lah yang 
mengakibatkan jangka waktu konsesi 
lebih lama dibandingkan bentuk 
privatisasi lainnya karena pihak swasta 
mengemban berbagai tugas untuk 
menciptakan kinerja yang efisien dan 
memperluas sistem perusahaan (Budds 
dan McGranaham 2003). Di samping itu, 
pemilihan bentuk konsesi juga ditujukan 
untuk menjaga aset publik tetap berada 
di bawah kepemilikan negara, tidak 
mengalami transfer kepada pihak swasta 
seperti yang terjadi pada privatisasi 
berbentuk divestiture. 

Penerapan privatisasi 
pengelolaan air dalam bentuk konsesi 
dilakukan oleh Chili pada tahun 1998 di 
bawah kepemimpinan pemerintahan 
demokrasi Presiden Eduardo Frei dan 
diteruskan hingga tahun 2006 oleh 
Presiden Lagos. Tahap awal penjualan 
saham perusahaan air di Chili terjadi 
pada tahun 1998-2001 meliputi tiga 
perusahaan yang beroperasi di wilayah 
Santiago, Valparaiso, dan Concepcion 
(Bitran dan Valenzuela 2003). 
Peningkatan kinerja dan pelayanan 
perusahaan air yang ditunjukkan setelah 
dilakukan privatisasi mendorong 
pemerintah Chili untuk kembali menjual 
saham perusahaan air di wilayah regional 
Chili lainnya. Pada tahun 2005, 
pemerintah Chili memutuskan untuk 
menjual sepenuhnya saham kepada 
pihak swasta dalam sebuah konsorsium 
yang dimenangi oleh perusahaan Suez 

dan Aguas de Barcelona dengan 
perjanjian jumlah investasi yang 
mencapai nilai US$ 1,5 miliiar (Bitran 
dan Valenzela 2003). 

Peranan Negara sebagai Regulator, 
Pemberian Social Safety Nets, dan 
Keterlibatan Sektor Swasta 

Institusi regulasi SISS didirikan pada 
tahun 1989 bersamaan dengan 
dimulainya reformasi pada perusahaan 
publik pengelola air di wilayah urban 
Santiago, Chili. Pendirian badan regulasi 
terjadi sembilan tahun sebelum 
privatisasi sepenuhnya dilakukan pada 
tahun 1998. Kurun waktu tersebut 
memberikan ruang bagi SISS untuk 
mempersiapkan diri menjadi institusi 
regulasi yang independen dan 
profesional sebelum keputusan 
privatisasi terhadap pengelolaan air 
sepenuhnya dilakukan (Morgan 2011). 
Keberadaan institusi regulasi bermain 
penting di tengah penerapan privatisasi 
karena efisiensi sebuah perusahaan 
dapat dicapai dengan didukungoleh 
regulator yang memiliki kemampuan 
teknis yang baik, sumber daya manusia 
yang professional, dan kemandirian 
dalam keuangan agar tidak sepenuhnya 
bergantung pada informasi yang 
diberikan oleh perusahaan. Pendirian 
SISS dilakukan di bawah dasar hukum 
Chilean Law No. 18902 yang disahkan 
pada 27 Januari 1990. Dengan 
didirikannya SISS, sebuah sistem 
regulasi baru juga dibuat di bawah 
undang-undang baru terkait pengelolaan 
air dan sanitasi yang dimuat dalam Ley 
General de Servicios Sanitario, DFL 382. 

Apabila sebelumnya SENDOS 
merupakan lembaga pemerintah yang 
terlibat langsung dalam melakukan 
regulasi penyediaan jasa air bersih, 
berbeda dengan pembentukan SISS yang 
ditujukan untuk menjadi kepanjangan 
tangan dari badan regulasi karena SISS 
merupakan badan regulasi yang berada 
di bawah Ministry Public of Works. 
Pembentukan SISS menunjukkan bahwa 
pemerintah Chili berkomitmen secara 
efektif untuk melakukan privatisasi pada 
sektor pengelolaan air bersih sekaligus 
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melakukan preventif terhadap 
eksploitasi konsumen yang mungkin 
terjadi dalam proses privatisasi. 

Institusi regulasi SISS dari awal telah 
memiliki mandat dalam pengawasan dan 
kontrol perusahaan yang didukung oleh 
undang-undang terperinci yang disusun 
secara langsung oleh para pakar ekonom. 
Selain itu badan regulasi juga didukung 
oleh 140 staf profesional dan teknisi 
berkualitas yang terdiri dari insinyur, 
pengacara, ilmuwan, hingga ekonom 
yang sejak awal dipersiapkan dan dilatih 
untuk mengontrol dan memonitor, 
bukan bertugas untuk mengoperasikan. 
Ketika negara mampu membangun 
sebuah badan regulasi yang independen 
dan dijalankan oleh para staf profesional, 
maka hal tersebut dianggap sebagai 
jaminan stabilitas politik yang mampu 
diberikan oleh negara kepada pihak 
swasta dan investor asing. 

Salah satu dampak dari privatisasi yang 
dilakukan pada sektor pelayanan adalah 
terjadinya peningkatan tarif pelayanan 
sebagai konsekuensi dari penanaman 
investasi yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada publik. Tarif 
pelayanan yang berlaku di Chili dapat 
dikatakan cukup tinggi. Tercatat pada 
Desember tahun 2007, tarif pada 
pengonsumsian sebanyak 20 meter 
kubik pertama dikenakan sebesar 11,199 
peso Chili atau setara dengan US$ 19.83 
(Baer 2014). Tarif tersebut mengalami 
peningkatan sebesar 10,7% dari tahun 
sebelumnya. Jika dilihat pada tabel, tarif 
pelayanan air di wilayah Santiago terus 
mengalami kenaikan setiap tahun sejak 
dilakukannya privatisasi. Jika dilihat 
pada tabel, tarif pelayanan air di wilayah 
Santiago terus mengalami kenaikan 
setiap tahun sejak dilakukannya 
privatisasi. 

Meskipun tarif pelayanan terus 
mengalami peningkatan setiap tahun, 
tetapi tarif yang diberlakukan masih 
berada dalam batas keterjangkauan 
(affordability) yang dapat diterima oleh 
masyarakat. Berdasarkan Chilean 
National Statistic Institute, rata-rata 

pendapatan per bulan yang dimiliki oleh 
masyarakat di wilayah Santiago adalah 
sebesar 713,926 peso Chili atau setara 
dengan US$ 1,264.64. Artinya rata-rata 
biaya yang dikeluarkan setiap rumah 
tangga untuk memenuhi kebutuhan 
terhadap air adalah sebesar 1,56% dari 
total pendapatan setiap bulan. 
Keterjangkauan masyarakat Chili juga 
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 
nasional Chili yang juga terus meningkat. 
Di samping itu, pemerintah Chili juga 
memiliki sistem subsidi yang 
memungkinkan rumah tangga miskin 
tetap menerima pelayanan dan 
memenuhi kebutuhan akan air bersih. 

Kebersediaan masyarakat Santiago 
terhadap kenaikan tarif pelayanan telah 
mengurangi hambatan bagi pihak swasta 
untuk melakukan peningkatan terhadap 
kualitas pelayanan maupun perbaikan 
pada sistem dan infrastruktur. Sering 
kali kegagalan dalam privatisasi 
pengelolaan air terjadi karena 
masyarakat tidak mampu maupun tidak 
bersedia akan diberlakukannya 
peningkatan tarif pelayanan. Hal 
tersebut memberi pengaruh buruk 
terhadap kinerja perusahaan dan 
kualitas pelayanan yang dihasilkan. Pada 
akhirnya kondisi seperti itu akan 
menghambat pihak swasta untuk 
memenuhi kesepakatan yang telah 
dibuat dengan pihak negara dan 
membuat salah satu pihak memutuskan 
kontrak kesepakatan. 

Kebersediaan masyarakat Santiago 
terkait kenaikan tarif pelayanan juga 
dipengaruhi oleh upaya pemerintah yang 
sejak dulu, ketika perusahaan 
pengelolaan air masih berada di bawah 
perusahaan publik, telah menerapkan 
peningkatan tarif secara perlahan. 
Kenaikan tarif yang dilakukan 
pemerintah ditujukan untuk perusahaan 
publik, agar perusahaan mampu 
mencapai self-financing. Ketika self-
financing telah dicapai, maka mudah 
bagi perushaan untuk mencapai efisiensi. 

Sebagai upaya untuk melakukan 
distribusi yang merata pada pelayanan 
air, pemerintah Chili memberikan 
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subsidi dengan menggunakan model 
means-tested subsidy agar seluruh 
masyarakat mendapatkan pelayanan air 
dan seluruh rumah tangga mampu 
memenuhi  kebutuhan atas air (Gomez-
Lobo 2001). Pemberian subsidi didasari 
pada Chilean Law No. 18778 yang 
disahkan pada 2 Februari 1989 beserta 
badan regulasinya (Orphanopoulos 
2005). Model means-tested subsidy 
ditargetkan kepada masyarakat yang 
memiliki pendapatan rendah dan tidak 
mampu membayar biaya pelayanan air 
dan pengolahan limbah. Pada model ini 
subsidi diberikan langsung kepada target 
konsumen, tidak seperti model cross 
subsidies yang membebankan biaya lebih 
besar pada konsumen yang mampu 
membayar dan kelebihan biaya tersebut 
digunakan untuk menutupi tagihan dari 
konsumen berpenghasilan rendah. 

Setiap tahunnya pemerintah melalui 
Menteri Perencanaan Pembangunan 
(MIDEPLAN) menentukan berapa 
banyak subsidi yang akan diberikan 
berdasarkan informasi jumlah keluarga 
berpenghasilan rendah yang tercatat di 
setiap kotamadya. Berdasarkan hukum 
yang berlaku, subsidi yang diberikan 
dapat membiayai 25%-85% dari total 
tagihan pemakaian air rumah tangga dan 
membiayai hingga 20 meter per kubik 
dari total tagihan pengolahan limbah, 
dengan sisanya ditanggung oleh 
konsumen. Besarnya subsidi yang 
diberikan ditentukan oleh kesediaan 
rumah tangga yang berpenghasilan 
rendah untuk membayar dan biaya 
sesungguhnya yang harus dibayarkan. 
Dengan kata lain, subsidi diberikan 
untuk menutupi kekurangan antara 
biaya aktual dan kesediaan konsumen 
untuk membayar. 

Pemberian subsidi pada dasarnya 
bertentangan dengan preskripsi yang 

diusung oleh SAP karena agenda SAP 
ditujukan untuk melakukan pengetatan 
pada kebijakan fiskal. Namun, 
pemerintah Chili mampu memberikan 
subsidi kepada masyarakat yang 
membutuhkan karena didukung oleh 
perusahaan yang telah mampu untuk 
self-financing dan pertumbuhan 
ekonomi Chili. Sehingga subsidi yang 
dikeluarkan tidak memberatkan 
anggaran yang dimiliki oleh pemerintah 
maupun membebankan pihak swasta. 
Self-financing telah berhasil dicapai oleh 
perusahaan ketika perusahaan masih 
berada di bawah pengelolaan negara. 

Kesimpulan 

Untuk menghasilkan keberhasilan 
privatisasi pada sektor pengelolaan air 
bersih dibutuhkan kapasitas negara yang 
digunakan untuk menentukan kebijakan 
ekonomi terkait privatisasi pengelolaan 
air. Di samping itu, negara juga tetap 
memainkan peranan krusial di tengah 
pemindahan pengelolaan air ke tangan 
swasta. Peran negara sebagai regulator 
dilakukan melalui pembentukan badan 
regulasi yang memiliki otoritas untuk 
mengawasi dan mengontrol kinerja 
perusahaan serta menegakkan apa yang 
telah menjadi kesepakatan dalam 
konsesi. Negara bertugas sebagai 
regulator yang mengawasi kualitas dari 
pelayanan yang diberikan kepada pihak 
swasta, mengontrol penerapan tarif dan 
amandemen yang dilakukan pada 
konsesi, memastikan bahwa masyarakat 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan 
hak yang dimiliki, serta melindungi aset 
publik. Selain kapasitas negara dan 
institusi regulasi, pemberian subsidi juga 
berperan dalam menjamin setiap 
masyarakat mendapatkan pelayanan air 
terbaik dan melindungi privatisasi tetap 
berjalan. 
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