
 

ABSTRAK  

 
Penelitian ini membahas keterkaitan antara sistem ekonomi neoliberalisme 

dengan sumber daya air di Indonesia. Rumusan masalah, apakah dampak sistem 
ekonomi neoliberalisme yang terkait dengan sektor air di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan kerangka pemikiran pendekatan globalisasi ekonomi serta 
pendekatan sistem ekonomi neoliberalisme, serta konsep sumber daya air. 
Hipotesis penelitian ini adalah, dampak dari sistem ekonomi neoliberalisme yang 
terkait dengan sektor air di Indonesia di antaranya adalah penguasaan sumber daya 
air oleh pihak swasta. Penguasaan tersebut berorientasi pada eksploitasi dengan 
mengabaikan kepentingan pelestarian sumber daya air. Hal tersebut dilakukan 
demi mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan 
pemilik modal namun melanggar hak-hak asasi masyarakat Indonesia. Dengan 
adanya penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia maka Indonesia 
mengalami krisis multidimensional seperti kemiskinan yang berkepanjangan. 

Sistem ekonomi neoliberal mulai terasa pengaruhnya di Indonesia pada 
tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi 
keuangan dan ekonomi, yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak 
tahun 1983 hingga sekarang dan berdampak pada penguasaan dan kekuasaan 
sumber daya alam di Indonesia terutama pada sektor air. Batasan ruang lingkup 
penelitian mulai tahun 2004. Tahun 2004, karena pada tahun itu dampak sistem 
ekonomi neoliberalisme masih merugikan Indonesia terutama pada saat pihak 
swasta mendesak Indonesia untuk dibuatkan kebijakan sektor sumber daya air di 
Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 2004 supaya privatisasi air di Indonesia lebih 
didominasi oleh pihak swasta secara luas.  

Kesimpulan penelitian adalah, dampak dari adanya sistem ekonomi 
neoliberalisme terhadap SDA yaitu semakin terabaikannya masyarakat miskin dan 
kelompok-kelompok terpinggirkan dalam mengakses air bersih sehingga 
mengakibatkan meluasnya kerusakan sosial dan proses pemiskinan. Masyarakat 
miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan tidak akan terlayani karena mereka 
tidak memiliki kekuatan politik maupun perwakilan dan tentunya kekuatan 
ekonomi untuk membayar harga yang tinggi akibat kebijakan privatisasi 
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