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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I.1 Latar Belakang Masalah 
   

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di benua Afrika yang telah 

mendapakan perhatian besar dalam proses kemerdekaannya. Keberadaan dari 

kolonialisme Inggris menjadi semakin terasa ketika pada 31 Mei 1910 

pemerintah Inggris secara resmi membentuk Union of South Africa dengan 

menaruh pusat pemerintahan dibawah kekuasaan pemerintah Inggris.1 

Kolonialisme dari pemerintah Inggris pada era ini sangat terasa dimana hal ini 

juga turut berdampak pada sistem pemerintahan Afrika Selatan pada masa itu 

yang berbentuk monarki konstitusional. 

Ditahun 1912, masyarakat Afrika Selatan kemudian mengadakan 

African National Congress (ANC) sebagai upaya untuk menentang adanya 

ketidakadilan terhadap masyarakat kulit hitam dalam berjalannya 

pemerintahan.2 ANC merupakan sebuah pergerakan liberalisasi nasional yang 

bertujuan untuk mengumpulkan seluruh masyarakat Afrika dan mempelopori 

segala bentuk upaya untuk mengubah kondisi politik dan melakukan perubahan 

sosial dan ekonomi serta menjadikan Afrika Selatan sebuah negara yang 

                                                             
1 Alistair Boddy – Evans, “Union of South Africa”, 
http://africanhistory.about.com/od/southafrica/a/UnionSA.htm (diakses pada 19 Maret 2014) 
2 “About South Africa- History,” South Africa Online, http://www.southafrica.co.za/about-south-
africa/at-a-glance/history/ (diakses pada 19 Maret 2014) 
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demokratis.3 Afrikaner National Party yang terbentuk dari ANC kemudian 

mengadakan referendum yang menghasilkan sebanyak 52% masyarakat di 

Afrika Selatan baik yang berkulit putih maupun hitam lebih memilih untuk 

lepas dari Inggris dan menjadi negara yang demokrasi.4 Pada tanggal 31 Mei 

1961, Afrika Selatan pun secara resmi telah lepas dari keanggotaan 

persemakmuran pemerintah Inggris dan lepas dari sistem apartheid.5 

Lepasnya kolonialisme Inggris ternyata meninggalkan beberapa 

problematika bagi Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan pun melakukan 

berbagai upaya untuk membentuk berbagai kebijakan demi menyelesaikan 

permasalahan. Salah satu sektor yang dituju oleh pemerintah Afrika Selatan 

adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam pencapaiannya harus 

didukung salah satunya oleh kondisi kesehatan masyarakat yang baik pula. 

Dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Afrika Selatan mencapai 

tingkat yang buruk dimana hal ini dipengaruhi oleh penyakit diare serta kolera 

yang hadir dari sanitasi air yang tidak bersih. 

Realita yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Afrika 

Selatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses menuju air bersih 

dimana sumber daya ini merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam 

memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia.6 Pemerintah Afrika Selatan 

                                                             
3 “What is African National Congress,” African National Confress – South Africa’s National 
Liberation Movement, http://www.anc.org.za/show.php?id=172 (diakses pada 20 Maret 2014) 
4 “South Africa withdraws from the Commonwealth,” South African History Online, 
http://www.sahistory.org.za/dated-event/south-africa-withdraws-commonwealth (diakses pada 
21 Maret 2014) 
5 “South Africa Becomes a Republic,” The Changing Face of Africa. 
6 “Section 5 – Sharing Responsibility,” Water: A Shared Responsibility, The United Nations World 
Water Development Report 2, UNESCO, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144409e.pdf (diakses 22 Maret 2014)  
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kemudian melakukan berbagai upaya untuk menghadapi problematika ini 

dimana salah satunya mengolah sumber daya air yang dimilikinya hingga dapat 

menjadi air bersih dan mendistribusikannya keseluruh wilayah di Afrika 

Selatan. Namun sayangnya, masih belum semua wilayah di Afrika Selatan 

dapat merasakan air bersih hasil olahan pemerintah tersebut.  

Kesulitan ini dipengaruhi oleh kondisi kawasan Afrika Selatan yang 

mendapatkan air paling banyak hanya ketika sedang mengalami musim 

penghujan pada bulan Oktober hingga April dimana  wilayah yang paling 

banyak mendapatkan sumber air bersih adalah wilayah utara dan selatan 

sedangkan wilayah barat dan timur mengalami kondisi susah mendapatkan 

akses sumber air bersih.7 Dalam jurnal yang ditulis oleh Larry A. Swatuk, 

kondisi sumber air bersih di Afrika Selatan yang buruk ini juga turut didukung 

oleh adanya peningkatan jumlah populasi sehingga menurunkan jumlah 

ketersediaan air per kapita.8 

Upaya-upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan oleh 

masyarakat Afrika Selatan sebenarnya telah muncul sebelum negara ini 

mendapatkan kemerdekaannya. Upaya ini pun sebenarnya sudah dilakukan 

sejak tahun 1955 yang tercantum dalam “Freedom Charter”.9 Dalam piagam 

tersebut seluruh masyarakat Afrika Selatan saling bahu membahu dalam 

                                                             
7 Larry A. Swatuk, “The New Water Architecture in Southern Africa”, Royal Institute of 
International Affairs Vol. 78 (July, 2002), pp.508. 
http://www.jstor.org/stable/3095888?origin=JSTOR-pdf (diakses pada 22 Maret 2014) 
8 Swatuk, “The New Water”, 2002, pp. 508 (diakses pada 23 Maret 2014) 
9 Dale T. McKinley, “The Struggle Against Water Privatization In South Africa”, 2005, pp.182. 
www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/books/watersafrica.pdf (diakses pada 21 Maret 
2014) 
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berupaya untuk mendapatkan hak asasinya.10 Kesulitan pada akses air bersih 

ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Afrika Selatan untuk 

menjadi pribadi yang lebih maju. Kesulitan-kesulitan tersebut secara umum 

lebih dirasakan oleh kaum wanita. Hal ini terjadi dikarenakan sistem patriarkial 

yang diterapkan didalam masyarakat Afrika Selatan yang menyebabkan kaum 

perempuan harus melakukan dan mengurusi berbagai aktivitas rumah tangga 

dimana salah satu tugasnya adalah mengambil air bersih dengan menempuh 

jarak berpuluh-puluh kilo.11 Kondisi ini menyebabkan para wanita di Afrika 

Selatan memiliki kesempatan yang kecil dalam mendapatkan pendidikan yang 

baik dan memiliki kondisi tubuh yang sehat karena harus berjalan dengan jarak 

yang jauh untuk mendapatkan air bersih. 

Dinamika proses globalisasi menghadirkan sebuah konsep 

neoliberalisasi yang mendorong pemerintah membentuk hubungan kerjasama 

baru dimana hubungan ini turut melibatkan aktor-aktor non-state untuk 

meningkatkan kondisi perekonomian negara. Salah satu aktor non-state yang 

turut terlibat adalah Multinational Corporation (MNC). Pada tahun 1970an, 

pemerintah Afrika Selatan mendapatkan berbagai tawaran dari berbagai MNC 

untuk melakukan privatisasi pada aset-aset negara dimana air menjadi aset 

negara yang paling banyak diminati oleh MNC.12 Konsep privatisasi ini 

                                                             
10 Freedom Charter” ini menegaskan akan pentingnya kehadiran hak-hak asasi yang dimiliki oleh 
masyarakat Afrika Selatan yang dirasa telah direngggut oleh kehadiran dari sistem apartheid 
termasuk hak-hak untuk mendapatkan kekayaan negara yang salah satunya adalah air. “The 
Freedom Charter”, African National Congress. http://www.anc.org.za/show.php?id=72 (diakses 
pada 23 Maret 2014) 
11 Michele Cantos, “Women’s Water Woes: Privatization and Reinforcement of Gender 
Inequality”, 2013. http://www.e-ir.info/2013/08/02/womens-water-woes-privatization-and-
reinforcement-of-gender-inequality/ (diakses pada 24 Maret 2013) 
12 Danwood Mzikenge Chirwa, “Water Privatization and Socio-Econoomic Rights in South Africa”,  
2004. pp.181 http://saflii.org/za/journals/LDD/2004/11.pdf (diakses pada 20 Maret 2014) 
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merupakan opsi yang lekat dengan pendekatan neoliberalisme. Bagi negara-

negara di Eropa dan negara-negara Barat yang telah menerapkan 

neoliberalisme dalam pemerintahannya, kehadiran privatisasi mulai menjadi 

langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan layanan 

masyarakat yang lebih baik sehingga mampu menjamin kehidupan masyarakat 

negara tersebut dengan cara menjual aset kekayaan negara yang dimilikinya.13  

Seiring berjalannya waktu, privatisasi tersebut juga turut mulai diadopsi 

oleh negara-negara yang berpendapatan rendah atau menengah yang ingin 

meningkatkan perekonomian negaranya.14 Akan tetapi, pemerintah Afrika 

Selatan memberikan sikap yang berbeda terhadap privatisasi dimana pada saat 

itu pemerintah Afrika Selatan masih belum menunjukkan adanya ketertarikan. 

Urungnya keinginan pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan privatisasi 

pada aset-aset negaranya dikarenakan tengah terjadi resesi pada perekonomian 

Afrika Selatan pada tahun 1970an hingga 1980an.15 Tidak hanya itu, adanya 

rasa khawatir dari pemerintah terhadap implikasi negatif dari privatisasi pada 

para buruh pekerja dengan pendapatan rendah pada saat itu, serta belum adanya 

insitusi atau pihak yang melakukan tekanan hingga mengharuskan Afrika 

Selatan melakukan privatisasi terhadap aset negaranya juga membuat 

pemerintah Afrika Selatan tidak ingin menyerahkan aset negaranya kepada 

sektor privat.16  

                                                             
13 George Pierce, “The Cautious Expansion Water Privatization”, 2013. 
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/01/The-cautious-expansion-of-
water-privatization-in-low-and-middle-income-countries-GWF-1304.pdf (diakses pada 20 Maret 
2014) 
14 Pierce, “The Cautious Expansion”, 2013 
15 Chirwa, “Water Privatization”, 2004, pp.182 
16 Chirwa, “Water Privatization”, 2004, pp.182 
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Mengingat air merupakan salah satu komoditas utama yang penting 

bagi kebutuhan kehidupan masyarakat dan melihat kondisi dari sumber air 

yang masih belum mengalami peningkatan baik secara sanitasi maupun terkait 

aksesnya, pemerintah Afrika Selatan mendapatkan dorongan lebih besar lagi 

dari World Bank dan International Monetary Fund (IMF) untuk melakukan 

privatisasi.17 Kedua institusi internasional tersebut mulai hadir di Afrika 

Selatan semenjak Perang Dingin berakhir. Baik IMF maupun World Bank terus 

melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi pemerintah Afrika Selatan untuk 

melakukan privatisasi dengan memberikan penawaran pemberian pinjaman 

dana dari IMF dan World Bank.18 Sebagai institusi yang memiliki kekuatan 

besar, IMF serta World Bank mengirimkan penasihatnya ke Afrika Selatan 

untuk merekomendasikan pemerintahannya agar bersedia menerapkan ideologi 

beserta kebijakan neoliberalisme yang dianggap mampu meningkatkan 

perekonomian negara.19 

Upaya IMF dan World Bank perlahan kemudian membuka pemikiran 

pemerintah Afrika Selatan. Hal ini terlihat ketika pemerintah Afrika Selatan 

merasa perlu adanya perbaikan yang signifikan terhadap sektor air yang 

dimilikinya. Pemerintah Afrika Selatan juga semakin menjadi terdorong oleh 

pernyataan United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 

menyatakan kemudahan dalam mendapatkan sumber air bersih dan air minum 

merupakan hak seluruh manusia dan sudah seharusnya tidak menghadirkan 

                                                             
17 Chirwa, “Water Privatization”, 2004, pp.182 
18 Andrew Nowicki, “What Went Wrong in South Africa”, Third World Traveler. 2004. 
http://www.thirdworldtraveler.com/Africa/SAfrica_WTO_Globalization.html (diakses pada 30 
Mei 2014) 
19 Nowicki, “What Went Wrong”, Third World Traveler. 2004 
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kesenjangan dalam kesempatan untuk mendapatkan akses pada sumber air 

bersih.20 Kesediaan pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan privatisasi pun 

ditandai pada tahun 1993 ketika IMF kemudian memberikan dana pinjaman 

kepada Afrika Selatan sebesar $750 juta atas diterapkannya kebijakan-

kebijakan neoliberalisme dengan syarat pemerintah Afrika Selatan akan 

melakukan privatisasi pada kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya.21 

Biwater, sebuah perusahan air dan pengolah limbah air asal Inggris 

menjadi MNC kedua setelah Suez yang hadir ditahun 1994, mencoba untuk 

mendapatkan kewenangan melakukan privatisasi air di Afrika Selatan, 

khususnya pada kawasan Nelspruit.22 Ditahun 1997 Biwater memasuki Afrika 

Selatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan 

privatisasi air diwilayah Nelspruit dengan tujuan agar Biwater mampu 

membantu perbaikan sanitasi air dan memberikan kesempatan perbaikan 

kondisi kesehatan yang didukung dengan penyediaan saluran air bersih 

kerumah-rumah warga. Korporasi multinasional tersebut akan menerapkan 

pengukuran air yang telah digunakan oleh pemilik rumah dengan 

menggunakan sistem meter.23 Namun tawaran Biwater ini tidak berjalan mulus. 

Kehadiran Biwater kemudian mendapatkan perlawanan dari The South African 

Municipal Workers Union (SAMWU), sebuah serikat pekerja terbesar di 

Afrika Selatan yang berjuang melawan privatisasi air karena dianggap telah 

                                                             
20 “Gender, Water and Sanitation: A Policy Brief”. United Nations Water. t.t. 
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_policy_brief_2_gender.pdf (diakses pada 
24 Maret 2014) 
21 Nowicki, “What Went Wrong”, Third World Traveler. 2004 
22 “Biwater: A Corporate Profile”, Water for All Campaign, 2003. 
http://www.citizen.org/documents/BiwaterProfile.pdf (diakses pada 24 Maret 2014) 
23 Chirwa, “Water Privatization”, 2004, pp.199 
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menyebabkan banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaannya dan 

privatisasi berpotensi menciptakan layanan masyarakat yang lebih buruk.24  

Bagi SAMWU, privatisasi akan mendorong terjadinya penyalahgunaan 

dana yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat seperti 

pembangunan ulang perekonomian, membuka lapangan pekerjaan serta upaya-

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lainnya namun menjadi 

dialihkan oleh pemerintah untuk membantu pihak MNC dalam melakukan 

privatisasinya.25 Untuk menguatkan upayanya dalam melawan privatisasi, 

SAMWU memberikan contoh dari daerah Dolphin Coast, salah satu wilayah di 

Nelspruit, Afrika Selatan yang sektor airnya telah diprivatisasi oleh oleh 

Biwater lebih dahulu namun justru telah memberikan kesulitan tersendiri bagi 

masyarakat setempat mendapatkan air bersih yang telah dijanjikan 

sebelumnya.26 SAMWU juga berupaya mengangkat kebijakan-kebijakan yang 

semula telah dibentuk oleh pemerintah Afrika Selatan yakni Water Service Act 

(WSA) terbentuk pada tahun 1997 dan kemudian dilengkapi dengan National 

Water Act (NWA) yang hadir ditahun 1998.27  

Kedua kebijakan tersebut secara umum dibentuk untuk menciptakan 

kerangka kerja bagi pengelolaan sumber air yang berkepanjangan sehingga 

mampu memperbaiki dan meluaskan jangkauan layanan masyarakat. WSA dan 

NWA merupakan kebijakan yang bersifat komplementer dimana keduanya 
                                                             
24 “From the International Longshore and Warehouse Union’s: The Dispatcher”, LabourNet Fights 
For Unions’ Free Speech Rights. http://www.labournet.net/docks2/9805/ilwubi.htm (diakses 
pada 2 April 2014) 
25 “Privatization and Structural”, World History Archives, t.t. 
26 “Privatization and Structural”, World History Archives, t.t. 
27 “National Water Laws in South Africa”, Orange-Senqu River Awareness Kit, t.t. 
http://www.orangesenqurak.org/governance/water+governance+orange+senqu+basi/national+
water+laws/south+africa.aspx (diakses pada 29 April 2014) 
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saling mendukung kinerja satu sama lain. Kebijakan-kebijakan tersebut 

membentuk struktur insititusi yang berkewajiban untuk turut berpartisipasi 

serta mengawasi aktivitas pengolahan air. Dalam kebijakan tersebut juga 

dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran sentral yang bertanggung jawab 

dan berhak untuk mengalokasikan air bersih yang telah diolah ke wilayah-

wilayah susah mendapatkan akses menuju air bersih.28 Peran penting 

pemerintah yang dijelaskan dalam kedua kebijakan tersebut menyebabkan 

SAMWU menuntut pemerintah mampu mengimplementasikan secara sungguh-

sungguh sesuai dengan yang tertera pada kedua kebijakan tersebut. SAMWU 

turut menuntut peran pemerintah untuk mampu lebih tegas dan dapat kembali 

pada komitmen yang tertera Water Service Act dan National Water Act yang 

menegaskan bahwa pemerintah menjadi pihak yang memegang kuasa penuh 

pada pengolahan dan pendistribusian air bersih serta tidak menginginkan 

adanya keterlibatan dari pihak asing. 

Upaya perlawanan SAMWU ini mendapat sorotan dari salah satu media 

online di Afrika Selatan bernama Mail and Guardian. Pada tahun 1997, Mail 

and Guardian menuliskan artikel yang memberitakan bahwa terdapat korporasi 

asal Inggris yang sedang melakukan berupaya untuk mengambil alih sektor air 

di kawasan Nelspruit dimana korporasi ini memiliki kerjasama bantuan senjata 

dengan pemerintah Inggris kepada pemerintah Iran pada masa pemerintahan 

Margaret Thatcher di akhir tahun 1980an. 29 Hal ini berpotensi mencerminkan 

bahwa Biwater adalah sebuah korporasi yang tidak sepenuhnya 

memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan karena telah mendukung pihak-pihak 
                                                             
28 “National Water Laws”, Orange-Senqu, t.t. 
29 “Political Intrigue”, The Free Library by Farlex. 
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yang berperang. Mail and Guardian merupakan salah satu anggota dari 

organisasi media online internasional bernama Association of Progressive 

Communication (APC).30  

Tidak hanya Mail and Guardian saja yang tertarik, namun ternyata 

beberapa anggota dari APC pada jaringan yang berada diluar Afrika Selatan 

seperti LabourNet yang berpusat pada GreenNet turut mengeluarkan artikel 

serupa.31 APC atau Association for Progressive Communication merupakan 

salah satu Non-Governmental Organization yang berdiri pada tahun 1990 dan 

bergerak pada upaya untuk menciptakan suatu kebebasan dan kemudahan bagi 

masyarakat di seluruh dunia untuk mengakses informasi melalui media online 

atau internet secara gratis dan terbuka sehingga mampu meningkatkan 

kehidupan masyarakat luas.32 Organisasi ini berusaha untuk menyorot 

pergerakan masyarakat grass-root terkait penggunaan teknologi sebagai sarana 

dalam upaya untuk mengembangkan komunitas yang ada dan juga membantu 

mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki. Dalam kasus ini, 

pemberitaan yang dimunculkan oleh APC beserta jaringannya berperan dalam 

menyebarkan upaya SAMWU dalam melawan Biwater kepada masyarakat 

internasional.  

                                                             
30 Craig Warkentin, “Online Resource Networks”, Reshaping World Politics.  2001. pp. 153. 
http://books.google.co.id/books?id=QJYR5_9SZJkC&pg=PA153&lpg=PA153&dq=who+is+behind+
samwu+in+south+africa+1997&source=bl&ots=IfEGzm9M_Y&sig=8mkoyJD7OWFqp7BIXtBkFGpD
Y_Y&hl=en&sa=X&ei=Jq-
OU8r_DsLy8QWytIHQBg&ved=0CE0Q6AEwBQ#v=onepage&q=who%20is%20behind%20samwu%
20in%20south%20africa%201997&f=false (diakses pada 7 Juni 2014) 
31 Warkentin, “Online Resource Networks”, Reshaping World Politics. 2001. pp.154 
32 “About APC”, Association for Progresive Communications. t.t. http://www.apc.org/en/about 
(diakes pada 26 Juni 2014) 
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Tidak hanya APC, SAMWU juga mendapatkan dukungan dari Public 

Services International (PSI), sebuah federasi serikat perdagangan global yang 

bergerak untuk mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kualitas layanan 

umum didunia.33 PSI membantu untuk menggalang dukungan secara 

internasional bagi masyarakat Afrika Selatan khususnya yang berada di 

Nelspruit agar Biwater dapat membatalkan upaya untuk mendapatkan hak 

privatisasi pada sektor air dan keluar dari Afrika Selatan. PSI juga turut 

membeberkan data-data terkait Biwater yang dirasa mampu mengganggu 

reputasi Biwater. 

Namun, sebagai sebuah korporasi multinasional yang harus 

mempertahankan kredibilitasnya, Biwater juga berusaha melakukan upaya 

perlawanan atas sikap SAMWU yang terus menekan dan menyebarkan 

pemberitaan isu-isu negative mengenai privatisasi yang dilakukan oleh 

Biwater. Upaya perlawanan Biwater terlihat ketika perusahaan asal Inggris 

tersebut mengancam untuk menarik investasinya dari Afrika Selatan apabila 

SAMWU dan APC sebagai pihak media yang dianggap telah bekerja sama 

tidak meminta maaf, menghentikan serta mencabut artikel yang dianggap telah 

sebagai pencemaran nama baik sebagai upaya untuk menjatuhkan Biwater.34 

Biwater terus berusaha untuk menuntut SAMWU beserta media pers yang 

dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan asal Inggris tersebut. 

Sikap Biwater tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Biwater pun 

                                                             
33 “Biwater Campaign”, University of Minnesota, Human Rights Library. t.t. 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/biwatercmpn.html (diakses pada 12 Juni 2014) 
34 “Political Intrigue”, The Free Library by Farlex. 
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terdesak oleh perlawanan dari SAMWU yang tanpa disadari telah mengancam 

eksistensi dari Biwater.  

Perusahaan asal Inggris ini juga turut melayangkan tuntutan kepada 

SAMWU sebagai upaya untuk melumpuhkan perdebatan yang muncul. 

Biwater terus memberikan ancaman-ancaman bagi pihak-pihak yang dianggap 

terlibat dalam pencemaran nama baik dimana salah satunya adalah South 

African Broadcasting Corporation (SABC) korporasi Afrika Selatan tersebut 

menayangkan laporan yang berbentuk kritik terhadap kehadiran Biwater.35 

Atas respon yang diberikan, Biwater mendapatkan dianggap upaya untuk 

membungkam bentuk perdebatan demokratis yang sah dan menyangkut isu 

yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia.36 

Sayangnya, pada tahun 1999, pemerintah Afrika Selatan memutuskan 

untuk memberikan kewenangan kepada Greater Nelspruit Utility Company 

(GNUC), sebuah joint venture antara Biwater dengan kelompok masyarakat 

kulit hitam bernama Sivukile untuk melakukan privatisasi dengan cara 

mengolah sumber daya air yang dimiliki oleh wilayah Nelspruit dan kemudian 

memasang tarif pada sektor air serta layanan sanitasi. Dalam kontrak kerjasama 

ini dijelaskan bahwa Biwater akan mengambil alih aktivitas pengolahan dan 

pendistribusian air selama tiga puluh tahun. Keputusan untuk melakukan 

privatisasi pun dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan dengan tujuan agar 

                                                             
35 Norm Dixon, “Water Giant Threatens Opponents”, Green Left Weekly, 1998. 
https://www.greenleft.org.au/node/17452 (diakses pada 20 Juli 2014) 
36 Dixon, “Water Giant Threatens”, Green Left Weekly, 1998. 
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Afrika Selatan dapat mengurangi ketergantungannya pada pinjaman yang 

diberikan oleh World Bank serta IMF.37  

Tingginya tarif tersebut menyebabkan ribuan keluarga harus hidup 

dalam kondisi susah untuk mendapatkan air bersih dan mendorong masyarakat 

Nelspruit tidak bersedia untuk membayar tagihan yang dilayangkan oleh 

Biwater. Ketidaksediaan masyarakat untuk membayar tagihan ini 

menyebabkan saluran air yang mengalir dirumah-rumah tersebut diputus oleh 

Biwater.38 Tagihan air pun menjadi semakin mahal namun air bersih yang 

disediakan oleh Biwater pun tidak terlihat wujudnya. Biwater kerap menaikkan 

tagihan dasar air pada sistem meteran yang diterapkan namun tidak 

memperbaiki akses-akses air bersih yang rusak di Nelspruit sehingga 

masyarakat yang kurang mampu sering kali mendapatkan air yang kotor.39 

Melihat kondisi yang tidak semakin membaik, protes dari SAMWU 

juga semakin keras muncul ketika pada kontraknya Biwater menjanjikan akan 

memberikan dana investasi kepada pemerintah Afrika Selatan sebanyak $30 

juta untuk pembangunan infrastruktur namun pada saat kontrak telah 

dijalankan, Biwater justru meminjam dana dari pemerintah Afrika Selatan 

sebanyak $50 juta dari Development Bank of South Africa (DBSA) yang 

sebenarnya akan digunakan untuk subsidi pada sektor layanan masyarakat 

lainnya.40 Tidak hanya itu, perlawanan yang dilakukan oleh SAMWU juga 

                                                             
37 “Biwater: A Corporate Profile”, Water for All Campaign, 2003. pp. 1 
38 “Biwater: A Corporate Profile”, Water for All Campaign, 2003. pp.2 
39 “Biwater: A Corporate Profile”, Water for All Campaign, 2003. pp.1 
40 Lance Veotte, “Restructuring, Human Rights and Water Access to Vulnerable Groups”, 2001. 
http://municipalservicesproject.org/sites/municipalservicesproject.org/files/uploadsfile/Archive/
Veotte_Restructuring_Human_Rights_and_Water_Access_Vulnerable_Groups_.pdf (diakses 
pada 10 Juli 2014) 
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turut dibawa hingga ke skala internasional dimana perwakilan dari SAMWU 

turut berpartisipasi pada International Conference on Fresh Water di Jerman 

pada tahun 2001.41 Perwakilan SAMWU menjelaskan bagaimana salah satu 

bentuk dari Structural Adjustment Program (SAP) bernama Growth, 

Employment and Redistribution Plan (G.E.A.R) yang ditawarkan oleh World 

Bank dan membawa neoliberalisme kedalam pemerintahan Afrika Selatan telah 

menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat di Afrika Selatan dimana 

dalam hal ini khususnya masyarakat yang berada dikawasan Nelspruit serta 

para buruh yang sebelumnya bekerja pada sektor pengolahan air bersih.  

  Dukungan dari berbagai pihak ini serta sikap dari SAMWU dan 

masyarakat Nelspruit lainnya yang tidak memberikan respon baik secara 

berkelanjutan, secara tidak langsung membuat Biwater terpojok dan tidak 

mampu meneruskan kewajibannya sebagaimana yang telah tertera dalam 

kontraknya dengan pemerintah Nelspruit. Dua tahun setelah mencapai 

kesepakatan kontrak antara pemerintah Afrika Selatan dengan Biwater, di 

tahun 2001 Biwater tetap berada dikawasan Nelspruit namun memutuskan 

untuk menghentikan aktivitas pengolahan dan pendistribusian airnya.42 

Pembekuan proyek oleh Biwater sendiri ini dilakukan dengan alasan Biwater 

tidak mampu mendapatkan keuntungan seperti yang diinginkan.  

Penjelasan latar belakang masalah ini menekankan pada perihal upaya 

SAMWU yang secara tidak langsung mampu menjadi kelompok penekan 

(pressure group) bagi Biwater. Penekanan ini juga tidak lepas dari kontribusi 

                                                             
41 Veotte, “Restructuring, Human Rights and Water Access to Vulnarable Groups”, 2001. 
42 “Biwater”, Public Services International Research Unit, t.t. 
http://www.PSPRU.org/companies/biwater (diakses pada 23 Juli 2014) 
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APC dan PSI yang secara otomatis berada dalam jaringan transnasional 

bersama SAMWU dalam melakukan penolakan terhadap Biwater. Hal ini 

mendorong perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya apa 

yang digunakan oleh SAMWU bersama APC serta PSI dalam melakukan 

perlawannya hingga berujung pembekuan aktivitas pengolahan serta 

pendistribusian air di Nelspruit pada tahun 2001. 

 

I.2 Rumusan Masalah 
 

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang diajukan oleh peneliti adalah “bagaimana perlawanan SAMWU hingga 

dapat membentuk jaringan interaksi dengan APC dan PSI yang berdampak 

pada pembekuan aktivitas Biwater di Nelspruit?” 

 

 

I.3 Tujuan Penelitian 
   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegaskan bentuk jaringan apa 

yang digunakan oleh SAMWU dalam kerjasamanya dengan APC dan PSI. Hal 

ini menjadi penting karena dengan memahami klasifikasi jaringan pada 

SAMWU sebagai pressure group beserta APC dan PSI yang merupakan 

bentuk dari INGOs, maka akan diketahui pula tekanan apa yang diberikan oleh 

SAMWU bersama APC dan PSI terhadap Biwater. 
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I.4 Kerangka Pemikiran 
 

I.4.1 Peran Pressure Group  

 Kehadiran dari sebuah kelompok masyarakat sipil dapat menjadi 

pergerakan yang mampu mempengaruhi sebuah kebijakan tertentu. Hal ini 

terjadi ketika sebuah organisasi masyarakat sipil tersebut mendapatkan 

dukungan yang besar dari institusi internasional dimana keterlibatan 

masyarakat sipil mendorong terciptanya legitimasi dari proses pengambilan 

keputusan pada sebuah kebijakan.43 Sebagai pergerakan yang mampu 

memberikan dampak tersendiri bagi pemerintah serta pasar, masyarakat sipil 

memiliki berbagai fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, keberadaan dari 

kelompok dari masyarakat sipil sendiri dikatakan oleh Ghaus-Pasha44 sebagai 

agen yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, 

terbuka, tanggap serta memiliki sifat accountability. Bentuk lain dari 

kelompok masyarakat sipil yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah 

kelompok penekan.  

                                                             
43 Barbara Gemmill & Abimbola Bamidele-Izu,  “The Role of NGOs and Civil Society in Global 
Environmental Governance”, 2002. pp.1 http://www.env-net.org/wp-
content/uploads/2013/09/gemmill.pdf (diakses pada 13 Juli 2014)  
44 Aisha Gausha-Pasha, “Role of Civil Society Organizations in Governance”, Global Forum on 
Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance, 2004. pp.3 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan019594.pdf (diakses pada 13 
Juli 2014) 
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 Gemmill dan Bamidele-Izu45 mengidentifikasi lima peran besar 

kelompok masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan global. Peran-peran 

tersebut adalah (1) mengumpulkan, menyebarkan dan melakukan analisis 

terhadap informasi, (2) memberikan masukan untuk penetapan agenda dan 

kebijakan proses pembangunan, (3) melakukan fungsi operasional, (4) 

menilai kondisi lingkungan dan pemantauan kepatuhan perjanjian lingkungan 

hidup, serta (5) melakukan advokasi keadilan lingkungan. Jika terbentuk 

kondisi penyimpangan komitmen atas kebijakan yang telah dibentuk oleh 

pemerintah atau kontrak kerjasama antara pemerintah dengan sektor privat 

maka kelompok penekan akan melakukan pergerakan untuk menuntut 

konsistensi para kelompok elit tersebut. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Leni Wild46 dikatakan bahwa “civil 

society network can play a role in holding governments and international 

institutions to account for the commitments they make and for the 

inconsistencies of their actions and policies”. Kehadiran kelompok 

masyarakat sipil dianggap memiliki kapabilitas untuk mengendalikan 

pemerintah serta lembaga-lembaga internasional yang telah membuat 

kebijakan dan melakukan program tertentu agar mampu konsisten dan 

memegang teguh komitmennya sehingga tidak terjadi penyimpangan. 

Bentuk-bentuk dari kelompok masyarakat sipil  Dalam pembentukan suatu 

kebijakan, faktor lingkungan domestic seperti pressure group merupakan 

suatu variabel yang penting untuk turut terlibat dan dipertimbangkan 

                                                             
45 Gemmill & Bamidele-Izu,  “The Role of NGO”, 2002. pp.1 
46 Wild, “Strengthening Civil Society”, 2006. pp.7 
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suaranya.47 Kelompok penekan ini secara umum menuntut untuk 

mendapatkan layanan dari pemerintah sebagai bentuk dari kesejahteraan.48 

Beberapa bentuk layanan pemerintah merupakan hasil kerjasama antara 

pemerintah dengan sektor-sektor privat dimana salah satu contohnya adalah 

pengolahan dan distribusi air ke wilayah-wilayah yang susah dijangkau oleh 

pemerintah pusat. Ketika layanan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang 

dijanjikan oleh pemerintah maka masyarakat yang menyampaikan protes 

akan memiliki potensi untuk berubah menjadi kelompok penekan demi 

tercapainya kepentingan bersama.  

Pergerakan dari kelompok penekan ini dapat berfungsi sebagai sumber 

pemberi informasi, saran serta perkiraan terhadap dampak yang mungkin 

muncul dimasa mendatang.49 Kehadiran dari kelompok penekan atau 

pressure group ini juga memberikan dimensi baru dalam representasi politik 

yang memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok kepentingan lainnya 

yang juga turut mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraannya. 

  

 I.4.2 Jaringan Advokasi Transnasional 

   Pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tentunya 

bukanlah suatu pergerakan yang mudah dilakukan. Untuk dapat menjadi 

efektif, kelompok masyarakat sipil global tersebut akan mendapatkan hasil 

                                                             
47 Donald C. Blaisdell, “Pressure Groups, Foreign Policy and International Politics”, The ANNALS of 
the American Academy of Political and Social Science, 1958. pp.151. http://ann.sagepub.com/ 
(diakses pada tanggal 2 September 2014) 
48 Blaisdell, ”Pressure Groups”, The ANNALS of The American, 1958. pp.150 
49 Blaisdell, ”Pressure Groups”, The ANNALS of The American, 1958. pp.152 
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yang lebih baik ketika melibatkan adanya kerjasama dan memfokuskan 

pembentukan koalisi.50 Dengan memiliki oleh pengetahuan serta dukungan 

publik, masyarakat sipil global akan mendapatkan kekuatan lebih dalam 

upaya pencapaian tujuannya. Pergerakan yang terdiri dari kelompok 

masyarakat sipil lokal beserta dukungan dari NGO ini, mampu memiliki 

kekuatan melakukan penekan pada pihak-pihak seperti pemerintah dan juga 

pasar sebagai bentuk upaya menciptakan kebijakan global untuk melawan 

yang disebut oleh Leni Wild51 sebagai Global Hypocrisy (kemunafikan 

global).52 Usaha dari kelompok masyarakat sipil untuk mendapatkan 

dukungan dari NGO maupun organisasi-organisasi internasional lainnya ini 

dikatakan oleh Keck dan Sikkink53 sebagai jaringan advokasi transnasional 

(transnational advocacy networks). Jaringan advokasi transnational ini 

didefinisikan sebagai para aktor yang relevan yang bekerja secara 

transnational terkait sebuah isu, dimana keberadaannya terikat oleh shared 

values (nilai-nilai yang diakui secara bersama), topik yang umum, serta 

pertukaran informasi dan jasa secara berkelanjutan. Jaringan ini juga bersifat 

terus berkembang dan memiliki tujuan untuk mengubah perilaku dari negara 

serta pihak-pihak internasional yang terkait.54 

   Dalam jaringan advokasi transnational ini sendiri terdapat tujuh 

aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yakni NGO yang berskala 
                                                             
50 Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society”, Global Forum on Reinventing, 2004. pp.33 
51 Wild, “Strengthening Civil Society”, 2006. pp.7 
52 Global Hypocrisy adalah kondisi ketika pemerintah serta pasar tidak konsisten pada komitmen 
yang telah dibuat sehingga menyebabkan adanya penyimpangan norma dan melanggar hak asasi 
serta kesejahteraan masyarakat. 
53 Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, “Activists beyond Borders: Advocacy Networks in 
International Politics”, Cornell University Press, 1999. pp.2 
http://web.stanford.edu/class/polisci243b/readings/v0002555.pdf (diakses pada 25 Juli 2014) 
54 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.2 
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domestic atau internasional, local social movements, yayasan, media, 

organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, 

bagian dari organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif 

atau parlemen dari suatu pemerintahan.55 Tidak diperlukan seluruh aktor-

aktor ini untuk membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional. Hanya 

dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan sudah dapat terbentuk dan 

berjalan. Seperti yang dijelaskan diatas, pemerintah, pelaku aktivitas serta 

local social movements merupakan bagian dari aktor yang memiliki peran 

besar dalam jaringan advokasi transnasional. Ketika hubungan antara 

kelompok masyarakat dengan pemerintah negaranya terhambat atau upaya 

untuk melakukan resolusi konflik dirasa tidak efektif, maka akan terbentuk 

pola hubungan yang disebut oleh Keck dan Sikkink56 sebagai ‘Boomerang’ 

pattern. 

   Dalam pola ‘Boomerang’ ini pemerintah digambarkan sebagai 

pihak yang semestinya menjadi aktor pemberi jaminan terkait terealisasinya 

hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi pemerintah tidak 

mampu menjalankan perannya dengan baik. Ketika akses untuk 

mendapatkan perhatian dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yang 

mampu membantu untuk merealisasikan hak asasi tertutup, baik dikarenakan 

pemerintah tidak dapat melihat atau bahkan tidak bersedia untuk 

mengakuinya, maka kelompok masyarakat sipil akan mencari dukungan atau 

bantuan dari organisasi-organisasi internasional yang mampu membantu 

                                                             
55 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.9 
56 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.12 
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untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka atau bahkan membantu untuk 

melindungi hidup dari kelompok masyarakat sipil tersebut.57 

 

 

   Dalam skema diatas, dijelaskan bahwa terdapat dua situasi yang 

berbeda. Situasi yang pertama adalah ketika pemerintah melakukan 

kerjasama dengan MNC yang kemudian memunculkan protes dari kelompok 

masyarakat lokal terhadap kedua pihak tersebut namun sayangnya baik 

pemerintah maupun MNC tidak memperdulikan protes yang muncul 

tersebut. Kegagalan pada situasi pertama tersebut mendorong kelompok 

masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan dari aktor lainnya yakni 

NGO. NGO pun melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lainnya untuk 

menyebarkan informasi terkait isu yang sedang dihadapi oleh kelompok 

                                                             
57 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.12 
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masyarakat lokal tersebut. Hal ini secara otomatis mendorong terbentuknya 

jaringan advokasi transnasional yang kemudian digunakan oleh NGO 

beserta kelompok masyarakat lokal untuk menekan pihak MNC yang dirasa 

telah melakukan pelanggaran.  

   Untuk melancarkan jaringan advokasi transnasional ini, terdapat 

empat cara yang dapat diaplikasikan sehingga mampu mencapai tujuan dari 

pergerakan yaitu politik informasi (information politics), politik simbolik 

(symbolic politics), politik mempengaruhi (leverage politics), serta politik 

akuntabilitas (accountability politics).58 Dalam politik informasi, para 

anggota didalam jaringan tersebut berusaha secara cepat dan kredibel untuk 

menghasilkan informasi politik yang dapat digunakan untuk menggerakkan 

targetnya sehingga mampu terpengaruh dan merubah kebijakannya. Upaya 

politik simbolik sendiri memberikan kemampuan kepada anggota jaringan 

untuk menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda, aksi dan cerita-cerita 

tertentu yang bisa menarik perhatian pihak-pihak yang posisinya jauh. 

Anggota dari jaringan juga dapat menggunakan leverage politics atau politik 

mempengaruhi dengan cara mengumpulkan para aktor yang memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi sehingga mampu menguatkan pergerakan 

yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Terakhir, anggota jaringan 

turut dapat menggunakan upaya politik akuntabilitas dimana dalam upaya 

ini anggota jaringan bersama para aktor yang mendukung menuntut 

pertanggunjawaban dari pihak-pihak yang berkuasa untuk dapat konsisten 

pada kebijakan serta prinsip-prinsip yang telah dibuat sebelumnya. 

                                                             
58 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press,1999.  pp.16 
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   Para anggota dari jaringan advokasi transnasional tersebut secara 

aktif terus menerus mencari jalan untuk membawa isu-isu yang menjadi 

fokusnya ke dalam agenda public dengan menyusun dalam cara-cara yang 

inovatif serta mencari tempat yang ramah untuk menyampaikannya.59 Pada 

umumnya jaringan advokasi transnasional akan bergerak melibatkan 

beberapa kelompok aktifis yang kemudian melakukan beberapa bentuk 

kampanye serta peran-peran advokasi lainnya.60 Dari pergerakan tersebut 

akan memberikan tekanan-tekanan tertentu baik bagi pemerintah maupun 

bagi organisasi atau institusi internasional. Tekanan yang dihasilkan dari 

gerakan jaringan advokasi transnasional ini akan dianggap telah mampu 

memiliki kekuatan untuk mempengaruhi ketika diantaranya terbentuk 

kondisi perubahan pada kebijakan yang dibuat oleh ‘target’ yang bisa jadi 

adalah negara, organisasi internasional atau regional, hingga sektor privat 

seperti korporasi, serta kondisi dimana jaringan tersebut telah mampu 

mempengaruhi perilaku dari negara yang dituju.61 

 

I.5 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan dalam kerangka teori diatas, penulis 

menarik kesimpulan sementara yang menjelaskan bahwa,  

• Bersama dengan APC dam PSI sebagai INGOs, SAMWU 

membangun jaringan advokasi transnasional dengan 

menggunakan politik informasi (information politics), 
                                                             
59 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.17 
60 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.19 
61 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.98 
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politik mempengaruhi (leverage politics), serta politik 

akuntabilitas (accountability politic). Jaringan ini secara 

otomatis menimbulkan dukungan yang lebih kuat dalam 

menekan kehadiran Biwater. Berbagai informasi terkait 

kinerja buruk Biwater pun semakin mudah didapatkan dan 

mulai menyebar ke masyarakat internasional melalui upaya 

APC dan PSI. Kondisi ini dirasa mempengaruhi kelancaran 

proyek korporasi asal Inggris tersebut sehingga Biwater 

memutuskan untuk membekukan aktivitas pengolahan dan 

pendistribusian air di kawasan Nelspruit pada tahun 2001. 

 

I.6 Metodologi Penelitian 
 

I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep 

 I.6.1.1 Pressure Group 

Pemerintahan yang demokratis dapat dilihat darimana 

pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat tersebut dapat 

secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakatnya. Secara prakteknya, 

sistem pemerintahan seperti ini akan dijalankan oleh representasi yang 

dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Namun partisipasi masyarakat tidak 

berhenti pada pemilihan umum saja, tetapi juga memalui kelompok-

kelompok yang disebut sebagai pressure group (kelompok penekan) atau 
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interest groups (kelompok kepentingan).62 Didalam suatu negara 

demokratis, pressure groups menjadi salah satu faktor eksternal yang 

kehadirannya dapat mempengaruhi kebijakan yang dibentuk oleh 

pemerintah yang dapat berupa kelompok-kelompok keagamaan, asosiasi 

sekolah, kelompok-kelompok konservatif, serikat perdagangan atau 

organisasi bisnis.63  

Secara umum, interest groups dan pressure groups seringkali 

dianggap sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan diantara 

keduanya.64 Karakteristik dari kelompok kepentingan ini secara umum 

diantaranya adalah terorganisir dengan baik (well-organized), memiliki 

kepentingan tertentu yang mampu menyatukan anggota-anggota 

kelompok tersebut, anggota kelompok tersebut melakukan upaya untuk 

mencapai, melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka dengan 

cara yang baik sehingga mampu menarik dukungan masyarakat dan 

pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.65 Pressure group sendiri 

merupakan sebuah interest group yang melakukan upaya menekan 

terhadap target, dimana dapat berupa pemerintah maupun korporasi atau 

pasar, agar dapat memenuhi kepentingan yang ingin dicapainya.66 

Kelompok penekan ini menjadi memiliki peran yang cukup penting 

karena dalam sebuah negara demokratis serta politik domestik, kelompok 

                                                             
62 “Political Parties and Pressure Groups”, Module – 3, Democracy at Work, t.t. pp.130 
http://www.nios.ac.in/media/documents/SecSocSciCour/English/Lesson-21.pdf (diakses pada 8 
September 2014) 
63 “Role of Pressure Groups”, Everyone’s Parliament, 2012. pp.1  
64 “Political and Pressure Groups”, Module – 3, Democracy at Work, t.t. pp.141 
65 “Political and Pressure Groups”, Module – 3, Democracy at Work, t.t. pp.141-142 
66 “Political and Pressure Groups”, Module – 3, Democracy at Work, t.t. pp. 142 
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penekan menjadi sumber informasi, memberikan saran serta mampu 

memberikan bantuan dalam memprediksi efek yang mungkin terjadi 

dimasa mendatang.67 Kehadiran dari pressure groups sendiri membawa 

dimensi baru dalam wajah representasi politik yang menjembatani 

masyarakat unutk menyuarakan kepentingan yang masih belum 

terdengar.68 Hal ini tentunya menjadi suatu variabel yang penting karena 

tanpa disadari mampu membantu membentuk cara baru untuk 

menyempitkan jarak antara kepentingan individu dengan kebijakan yang 

dibentuk oleh pemerintah.69 Pressure groups tidak mencari dan tidak 

meningkatkan kekuasaan, namun untuk melancarkan upaya yang 

dilakukannya maka kelompok ini kemudian berusaha untuk 

mempengaruhi pihak-pihak yang berkuasa untuk membuat kebijakan 

yang dapat menguntungkan kelompoknya. 

 

 I.6.1.2 Politik Informasi (Information Politics) 

  Menurut Keck and Sikkink, yang dimaksud dengan politik 

informasi adalah adanya kemampuan untuk dengan cepat serta kredibel 

dalam menghasilkan informasi yang secara politik digunakan serta 

ditujukan pada wilayah-wilayah yang memiliki dampak paling besar.70 

Hadirnya informasi dalam wilayah tersebut mampu memberikan pengaruh 

yang besar dalam pergerakan jaringan advokasi transnasional serta pihak-

                                                             
67 Blaisdell, ”Pressure Groups”, The ANNALS of The American, 1958. pp.158 
68 Blaisdell, ”Pressure Groups”, The ANNALS of The American, 1958. pp.152 
69 Blaisdell, ”Pressure Groups”, The ANNALS of The American, 1958. pp.157 
70 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.16 
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pihak pembuat keputusan (decision maker). Para anggota jaringan 

berupaya untuk menyediakan informasi yang terkadang susah didapatkan 

dari berbagai sumber dan menjadikan informasi tersebut menjadi lebih 

komprehensif dan berguna. Para aktor non-state lainnya berupaya untuk 

dapat mempengaruhi dengan menyediakan alternatif dari sumber 

informasi.71 

  Informasi yang beredar dalam jaringan advokasi transnasional 

tidak hanya menyediakan fakta namun juga testimoni berupa cerita dari 

pihak-pihak yang sebelumnya pernah merasakan hal yang serupa. 

Informasi serta testimoni yang terkumpul tersebut kemudian 

diinterpretasikan untuk digunakan oleh para kelompok aktivis dalam 

menyusun dan menyajikan isu-isu yang ada sehingga dapat mengajak dan 

menstimulasi masyarakat untuk mengambil tindakan.72 Kehadiran media 

menjadi mitra yang penting dalam jaringan politik informasi. Hal ini 

terlihat ketika jaringan berusaha untuk menjangkau masyarakat yang lebih 

luas, jaringan tersebut perlu menarik perhatian pers.73  

  

I.6.1.3 Leverage Politics  

  Leverage politics atau secara umum memiliki definisi kemampuan 

untuk memanggil dan mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan 

untuk mempengaruhi situasi dimana hal ini tidak dapat dilakukan oleh 

                                                             
71 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.95 
72 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.96 
73 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.96 
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anggota jaringan yang cenderung lemah.74 Dalam pergerakan yang 

dilakukan oleh aktivis jaringan advokasi, efektifitas politik yang 

digambarkan dengan perubahan kebijakan menjadi salah satu hal yang 

ingin dicapai. Hal ini sering kali melibatkan kontribusi dari “aktor yang 

dituju” (target actors) seperti pemerintah, institusi keuangan internasional 

atau bahkan aktor privat seperti korporasi transnasional.75 Agar dapat 

mencapai perubahan kebijakan yang diinginkan, jaringan perlu melakukan 

tindakan persuasif dan mendesak dengan menggunakan aktor yang lebih 

kuat. 

  Leverage politics sendiri terdiri dari dua jenis yaitu material 

leverage dan juga moral leverage.76 Konsep material leverage sendiri 

menjelaskan bagaimana isu-isu yang hadir disajikan dengan melibatkan 

uang atau barang-barang yang berpotensi memberikan keuntungan dalam 

meningkatkan penambahan suara dalam dukungan sehingga mampu 

merubah kebijakan sesuai yang diinginkan. Berbeda dengan material 

leverage, moral leverage sendiri melibatkan keberadaan ‘mobilisation of 

shame’. Dalam pergerakan mobilisation of shame ini fokus dititik beratkan 

pada perilaku atas aktor yang ditargetkan dan dijadikan pengawasan 

internasional sebagaimana ditegaskan oleh Keck dan Sikkink77 bahwa 

“mobilisation of shame where the behaviour of target actors is held up to 

the bright light of international scrutiny”. 

                                                             
74 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.95 
75 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.97 
76 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.97 
77 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.97 
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I.6.1.4 Politik Akuntabilitas (Accountability Politics) 

  Jaringan advokasi yang terbentuk berusaha untuk mendorong 

pemerintah atau korporasi multinasional untuk merubah keputusan atas 

sikapnya terhadap suatu kebijakan mengingat seringkali pernyataan dari 

pemerintah maupun korporasi mudah berubah dan sering menjadi tidak 

konsisten. Kondisi ini dijadikan oleh anggota jaringan sebagai kesempatan 

untuk membentuk sebuah politik akuntabilitas dari sikap pemerintah dan 

korporasi terhadap masyarakat atas  suatu kebijakan sehingga mampu 

menunjukkan kinerja kedua belah pihak dapat tetap sesuai dengan janji 

dan dapat dipertanggunjawabkan kepada masyarakat.78 

  Aktor dalam jaringan advokasi ini dapat melakukan politik 

akuntabilitas secara horizontal dengan dua cara, yakni secara langsung 

dengan mendorong terbentuknya dan pemberdayaannya institusi yang 

melakukan check and balance, atau secara tidak langsung dengan 

memperkuat lembaga akuntabilitas vertikal yang keberadaannya 

mendukung jaringan tersebut seperti demokrasi elektoral serta media 

independen.79 Konsep politik akuntabilitas memberikan kemampuan pada 

jaringan advokasi transnasional untuk melakukan penilaian dan 

pengawasan terhadap sikap dari aktor target telah berjalan sesuai standar 

                                                             
78 Keck & Sikkink, “Activist beyond Borders”, Cornell University Press, 1999. pp.97 
79 Jonathan Fox, “Civil Society and Political Accountability: Propositions for Discussion”, 
Institution, Accountability and Democratic Governance in Latin America, University of Notre 
Dame, 2000. pp.1 https://kellogg.nd.edu/faculty/research/pdfs/Fox.pdf (diakses pada 23 
September 2014). 
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serta mampu melakukan penekanan untuk memberikan sanksi ketika aktor 

target dirasa tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.80  

 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif dimana penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang ada serta bentuk 

interaksi yang terbentuk dari variabel-variabel tersebut. Dalam tipe penelitian ini 

akan juga dijelaskan mengenai sebab akibat dalam variabel-variabel yang akan 

diteliti.81  

 

I.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang memberikan batasan pada 

peneliti terkait permasalahan waktu yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis memberikan ruang lingkup sejak 

tahun 1997 dimana pada tahun itu Biwater mulai memasuki dan melakukan 

proses negosiasi untuk kerjasama dengan pemerintah Afrika Selatan terkait 

privatisasi air di kawasan Nelspruit, hingga ditahun 2001 dimana pada tahun ini 

Biwater memutuskan kontrak perjanjian yang disepakati oleh Biwater dengan 

                                                             
80 Ruth W. Grant dan Robert O. Keohane, “Accountability and Abuses of Power in World Politics”, 
American Political Science Review, Vol.99, No.1. 2005. Pp. 29-43 
81 Drs. Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal 2009. pp.57 
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pemerintah Afrika Selatan. Penulis juga turut memasukkan data-data terkait dari 

tahun-tahun sebelumnya yang dirasa mampu menunjang kelancaran penelitian. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk melancarkan penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara studi literatur atau studi kepustakaan sebagai 

bahan utama dalam mencari data dan mengevaluasi informasi terkait definisi 

maupun konsep-konsep terkait. Penulis juga menggunakan jurnal, buku, artikel 

baik yang tertera dalam buku maupun secara online agar penulis mampu 

mendapatkan data yang lebih baik lagi sehingga mampu menunjang penelitian 

ini. 

 

1.6.5 Teknik Analisa Data 

 Penulis menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan metode 

kualitatif dimana metode tersebut mengolah data yang lebih mengandung 

bahasa, gambar  ataupun konsep-konsep yang tidak mengandung angka 

(kuantitas).82 Data-data yang didapat oleh penulis kemudian akan dianalisis 

sehingga penulis mampu menarik kesimpulan. 

 

1.6.6 Sistematika Penulisan 

                                                             
82 Lexy J. Moeloeng, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, 1996. pp.6 
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 Penelitian ini secara sistematis akan dijelaskan oleh penulis dalam empat 

bab: 

 Bab I :  menjelaskan mengenai pendahuluan terkait latar belakang 

masalah meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis serta metodologi penelitian. 

 

Bab II :  berisi penjelasan mengenai pergerakan perlawanan 

SAMWU terhadap privatisasi air oleh Biwater di Nelspruit, Afrika 

Selatan.  

 

Bab III :  berisi analisa mengenai upaya SAMWU sebagai pressure 

group serta kontribusinya dalam pembentukan jaringan advokasi 

transnasional sehingga mampu menghentikan Biwater  

 

Bab IV :   kesimpulan dari penelitian  
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