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ABSTRACT

Biwater, is one example of a British MNC that came to South Africa in 1997. As
a private corporation, Biwater tries to offer its service by providing a better
quality water in South Africa which has lack of clean water. However, the
privatization in water sector particularly in Nelspruit region gets massive
resistence from the South African Municipal Workers Union (SAMWU), a
largest labours union in South Africa. Biwater has also signed a contract for
30 years with the government of South Africa in 1999. However, the
increasing intensity of interaction between SAMWU, APC and PSI to resist the
presence of Biwater has caused the discontinuation of all water processing and
distribution activities in Nelspruit in 2001. This research focuses on further
discussion on how SAMWU, APC and PSI are able to interact and suppress
Biwater and successfully stop all Biwater’s activities in Nelspruit.

Keywords: South Africa, SAMWU, APC, PSI, Pressure Groups, MNC,
Biwater, Transnational Advocacy Network, Privatization

Biwater, merupakan salah satu contoh MNC asal Inggris yang mendatangi
Afrika Selatan pada tahun 1997 dengan menawarkan kesediaannya untuk
memperbaiki sektor air yang dianggap kurang memadai. Rencana privatisasi
pemerintah Afrika Selatan pada sektor air di kawasan Nelspruit
mendapatkan perlawanan besar-besaran dari South African Municipal
Workers Union (SAMWU), sebuah serikat pekerja terbesar di Afrika Selatan.
Biwater pun telah mendapatkan kontrak selama 30 tahun dengan pemerintah
Afrika Selatan ditahun 1999. Namun, berkembangnya interaksi antara
SAMWU, APC dan PSI dalam melakukan perlawanan terhadap Biwater
berdampak pada pembekuan aktivitas pengolahan dan pendistribusian sektor
air di Nelspruit oleh Biwater ditahun 2001. Penelitian ini berfokus pada
pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana SAMWU, APC dan PSI mampu
berinteraksi dan menekan Biwater hingga berdampak pada pembekuan
aktivitaskorporasi asal Inggris tersebut di Nelspruit.

Kata-kata Kunci: Afrika Selatan, SAMWU, APC, PSI, Pressure Groups,
MNC, Biwater, Transnational Advocacy Network, Privatisasi.
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Afrika Selatan merupakan salah satu negara di benua Afrika yang telah
mendapakan perhatian besar dalam proses kemerdekaannya. Pada
tanggal 31 Mei 1961, Afrika Selatan pun secara resmi telah lepas dari
keanggotaan persemakmuran pemerintah Inggris dan lepas dari sistem
apartheid. 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.

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. 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. Konsep privatisasi ini 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.
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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. 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. 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.

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 kesenjangan dalam
kesempatan untuk mendapatkan akses pada sumber air bersih.
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.

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. 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
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digunakan oleh pemilik rumah dengan menggunakan sistem meter.
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
menyebabkan banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaannya dan
privatisasi berpotensi menciptakan layanan masyarakat yang lebih
buruk. 

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. 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. 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. 

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 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. 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
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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.  Hal ini berpotensi mencerminkan bahwa Biwater adalah
sebuah korporasi yang tidak sepenuhnya memprioritaskan nilai-nilai
kemanusiaan karena telah mendukung pihak-pihak yang berperang.
Mail and Guardian merupakan salah satu anggota dari organisasi media
online internasional bernama Association of Progressive
Communication (APC). 
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. 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. 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. 

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. 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
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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.
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 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. Atas respon yang diberikan, Biwater
mendapatkan dianggap upaya untuk membungkam bentuk perdebatan
demokratis yang sah dan menyangkut isu yang sangat penting bagi
kesejahteraan manusia.

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 Afrika
Selatan dapat mengurangi ketergantungannya pada pinjaman yang
diberikan oleh World Bank serta IMF. 

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. Tagihan air pun menjadi semakin mahal
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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.

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. Tidak hanya itu, perlawanan
yang dilakukan oleh SAMWU juga turut dibawa hingga ke skala
internasional dimana perwakilan dari SAMWU turut berpartisipasi pada
International Conference on Fresh Water di Jerman pada tahun 2001.
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. Pembekuan proyek oleh Biwater
sendiri ini dilakukan dengan alasan Biwater tidak mampu mendapatkan
keuntungan seperti yang diinginkan.

Pada penelitian ini, penulis kemudian mengembangkan pola pikir
dengan menggunakan teori peran pressure group serta konsep
Traansnational Advocacy Network (TAN) milik Keck dan Sikkink.
Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa keberadaan pressure
group memiliki peran yang besar dan tidak bisa dikesampingkan begitu
saja. Hal ini ditegaskan dengan mengutip pernyataan dari Gemmill dan
Bamidele-Izu yang mengidentifikasi lima peran besar kelompok



Arastri Putri Hartini

1430 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

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. 

Tidak hanya itu, penulis turut menguatkan pernyataannya dengan
menambahkan teori yang dikembangkan oleh Leni Wild dimana
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 suaranya. Kelompok penekan ini secara umum
menuntut untuk mendapatkan layanan dari pemerintah sebagai bentuk
dari kesejahteraan. 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.

Penulis kemudian mengembangkan lebih dalam dan turut menitik
beratkan penelitian pada konsep Transnational Advocacy Network
milik Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Dalam jaringan advokasi
transnational ini sendiri terdapat tujuh aktor utama yang mampu
memberikan kontribusi, yakni NGO yang berskala domestic atau
internasional, local social movements, yayasan, media, organisasi
keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari
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organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atau
parlemen dari suatu pemerintahan. 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 Sikkink 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 untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka atau
bahkan membantu untuk melindungi hidup dari kelompok masyarakat
sipil tersebut.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).
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.



Arastri Putri Hartini

1432 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

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. Pada umumnya jaringan advokasi transnasional
akan bergerak melibatkan beberapa kelompok aktifis yang kemudian
melakukan beberapa bentuk kampanye serta peran-peran advokasi
lainnya. 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.

Penulis pun kemudian menganalisis keberadaan dan pergerakan atas
TAN pada upaya SAMWU bersama dengan APC dan PSI dalam
menekan Biwater. jaringan pada Transnational Advocacy Network
dikarakteristikkan dengan adanya rasa sukarela, resiprokal serta
komunikasi yang terjadi bersifat horizontal dari para anggotanya.
Karakteristik ini kemudian menyebabkan jaringan tersebut bersifat
lebih ringan jika dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang hirarki
serta dirasa tepat digunakan pada kondisi-kondisi yang membutuhkan
informasi yang efisien dan terpercaya. Terbentuknya jaringan advokasi
transnasional bertujuan untuk mengetahui penyebab, ide-ide yang
berprinsip serta meningkatkan kesadaran pada norma-norma yang ada.

Namun peran yang paling besar dimiliki dari adanya NGO baik lokal
ataupun internasional. Hal ini terlihat ketika INGO memainkan peran
sentral dalam mengusulkan adanya aksi-aksi penekanan dan juga dalam
memberikan ide-ide, menyediakan informasi-informasi penting hingga
melakukan tindakan persuasif untuk merubah kebijakan. Pada kasus
perlawanan SAMWU terhadap Biwater, aktor-aktor yang berperan besar
pada jaringan advokasi transnasional disini diantaranya adalah
SAMWU, APC beserta seluruh jaringannya yang terlibat, PSI dan juga
PSPRU. APC yang memiliki anggota-anggota dari jaringan medianya di
berbagai negara, berhasil menciptakan gerakan dukungan serentak bagi
upaya SAMWU dalam melawan Biwater. Hal ini secara otomatis
menjadikan APC sebagai salah satu bentuk dari organisasi
non-pemerintah internasional yang turut berperan besar dalam
menyebarkan pemberitaan mengenai SAMWU dan Biwater. Tidak
hanya itu, sebagai badan yang melakukan pengawasan secara
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internasional pada seluruh bentuk layanan masyarakat pada negara, PSI
pun menggerakkan badan penelitiannya yakni PSPRU untuk mencari
tahu apa yang sedang terjadi di Nelspruit dan turut memeriksa
mengenai Biwater. 

Dari hasil investigasi PSPRU, ditemukan berbagai data yang
diantaranya menyangkut kinerja Biwater di negara-negara lainnya yang
dianggap tidak berhasil dan terbukti merupakan salah satu kontributor
terbesar bagi partai konservatif milik Tatcher di Inggris. Upaya PSI
bersama PSPRU yang sekaligus menjadi bentuk dukungan bagi SAMWU
ini menjadikan PSI dan PSPRU sebagai badan riset internasional yang
bersifat non-pemerintah dalam jaringan advokasi transnasional ini.
Upaya SAMWU untuk mengikuti International Conference on Fresh
Water di Jerman juga merupakan salah satu bentuk cara SAMWU untuk
turut melibatkan masyarakat internasional lainnya agar turut
berkontribusi dalam jaringan advokasi transnasional. Untuk
memaksimalkan pergerakan dan mampu mencapai tujuannya, jaringan
advokasi transnasional melakukan beberapa cara yakni mengaplikasikan
leverage politic, politik informasi serta politik akuntabilitas.
Keberadaan suatu informasi dapat dikatakan merupakan sebuah aspek
yang esensial bagi kelancaran sebuah pergerakan. Tanpa disadari,
adanya informasi-informasi mampu mengeratkan hubungan anggota
jaringan dan berdampak pada pergerakan yang lebih efektif. Cara
mendapatkan informasi-informasi pun dapat dilakukan dengan cara
informal diantaranya seperti telepon, e-mail, fax, menyebarkan pamflet,
surat kabar, hingga menggunakan media online dengan memaksimalkan
kekuatan internet. Informasi yang didapat, tidak hanya berbentuk
data-data formal namun juga dapat berupa testimoni dari masyarakat
yang pernah mengalami permasalahan serupa.

Pada jaringan advokasi transnasional sendiri, organisasi
non-pemerintah yang berada dalam jaringan tersebut juga berfungsi
sebagai pihak yang melegitimasi informasi-informasi yang masih
berbentuk testimonial. Kekuatan ini didapatkan oleh NGO ketika
organisasi non-pemerintah tersebut bergerak pada bidang yang
memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja para
kelompok elit sehingga NGO tersebut akan memeriksa kebenaran
testimoni pada fakta lapangan. Pentingnya peran NGO dalam politik
informasi ini menjadi lebih terasa ketika gerakan-gerakan para aktivis
dapat mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk turut bergerak
bersama dalam mencapai perubahan kebijakan. 

Dalam upaya perlawanannya terhadap kehadiran Biwater, sebagai
sebuah kelompok masyarakat yang hanya memiliki skala kekuatan
sebatas nasional, SAMWU memang tidak bisa dengan mudah menekan
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sebuah korporasi transnasional yang memiliki kekuatan jauh lebih
besar. Ketika SAMWU bergerak sendiri dalam upaya perlawanannya
untuk meghadang kehadiran Biwater, serikat pekerja tersebut tidak
begitu diindahkan keberadaannya mengingat penolakan yang diberikan
dirasa hanya sebagai protes-protes biasa yang sewajarnya terjadi ketika
sebuah korporasi berskala global mencoba masuk dan lebih-lebih
berupaya untuk mengelola sektor air. Namun kondisi tekanan yang
muncul terhadap Biwater menjadi berubah dan mulai terasa ketika
SAMWU mendapat dukungan dari media massa online Mail & Guardian
yang memasang artikel mengenai pergerakan perlawanan SAMWU
terhadap sebuah korporasi asal Inggris yang bergerak dibidang
pengolahan sektor air. 

Dalam pemberitaannya, Mail & Guardian turut memberitakan bahwa
terdapat sebuah korporasi asal Inggris yang memiliki kontribusi dalam
pemerintahan Margaret Tatcher serta dalam program “aid for trade”
yang telah menjadi kontroversi karena dirasa turut memicu peperangan.
Sejatinya Mail & Guardian memang tidak menyebutkan secara langsung
nama korporasi asal Inggris yang sedang berusaha mendapatkan proyek
privatisasi air di Nelspruit. Namun pihak Biwater menyadari bahwa
yang dimaksud oleh Mail & Guardian adalah Biwater karena tidak ada
lagi korporasi lain yang sedang berusaha untuk mendapatkan proyek
privatisasi yang sedang direncanakan oleh pemerintah Nelspruit, Afrika
Selatan. Pada aplikasi politik informasi sendiri, keberadaan informasi
yang dramatis namun tetap kredibel merupakan sebuah aspek yang
penting untuk menguatkan upaya jaringan advokasi transnasional.
Dengan menyajikan informasi-informasi yang didapat dengan cara yang
tepat, maka jaringan advokasi akan menjadi lebih erat serta menjadi
lebih mudah untuk mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang
ditargetkan, baik masyarakat internasional atau pihak-pihak yang dapat
mendukung dan menguatkan pergerakan jaringan maupun pihak yang
ingin dirubah kebijakannya.

Anggota jaringan APC yang tertarik untuk turut memasang artikel
serupa dengan Mail & Guardian merupakan LabourNet. LabourNet
turut memunculkan artikel yang menyerukan akan bahaya privatisasi
jika sektor publik seperti air diambil alih oleh sektor privat. LabourNet
juga turut menjelaskan akan kemungkinan terjadinya kesenjangan pada
kesejahterahan masyarakat yang tidak mampu serta kondisi buruh yang
berpotensi mengalami pemutusan kerja. Adanya pemberitaan melalui
jaringan internet memudahkan informasi yang tersedia untuk tersebar
keberbagai pihak. Tersebarnya informasi ini memberikan rasa tidak
nyaman atau insecurity tersendiri bagi Biwater. Sebagai korporasi
transnasional, Biwater mengkhawatirkan turunnya kredibilitas
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korporasinya. Biwater memberikan ancaman bagi APC sebagai jaringan
pusat dari LabourNet dan juga Mail & Guardian untuk menarik artikel
yang telah di publish oleh jaringannya.

Pemberitaan yang tersebar ke masyarakat internasional akan mampu
mempengaruhi sikap dan meningkatkan dukungan bagi pergerakan APC
beserta SAMWU. Untuk menguatkan kekuatannya, APC pun mengajak
anggota-anggota jaringannya untuk membentuk mirrored website
sehingga upaya Biwater untuk menghilangkan jejak artikel yang
dipasang oleh jaringan-jaringan APC akan gagal. Kekuatan jaringan
media pada politik informasi memang tidak bisa disampingkan begitu
saja. Kekuatan informasi-informasi yang telah menyebar kemudian
semakin disahkan dengan kehadiran Public Services International (PSI)
yang merupakan organisasi internasional non-profit yang
beranggotakan para pekerja yang bergerak di sektor layanan publik.
Khawatir akan kondisi para pekerja yang berpotensi menghadapi
ancaman kesenjangan sebagai dampak dari privatisasi air, PSI
memerintahkan badan penelitiannya, Public Services Privatisation
Research Unit (PSPRU) untuk melakukan investigasi terhadap Biwater.
Sebagai hasilnya, PSPRU mendapati data bahwa Biwater berkontribusi
besar dalam penyumbangan dana kepada Partai Konservatif
(Conservative Party) milik Margaret Thatcher dimana Biwater telah
memberikan sebesar $140.000 selama tahun 1977 hingga 1992. Atas
kerjasamanya dengan pemerintahan Thatcher, Biwater juga didapati
turut terlibat dan menerima keuntungan dari program aid-for-trade.
PSI pun kemudian menuntut Biwater agar mengurungkan niat hadirnya
untuk mengolah sektor air di Nelspruit.

Penggunaan kekuatan informasi pada jaringan advokasi internasional
merupakan aspek yang penting dimana pada penjelasan diatas terlihat
bahwa dengan adanya pemberitaan yang dimunculkan oleh APC melalui
jaringan media online-nya yang tersebar diberbagai negara serta
kehadiran PSI yang kemudian melegitimasi informasi-informasi melalui
badan penelitiannya, PSPRU, digunakan oleh SAMWU untuk meluaskan
kekuatannya dalam melawan kehadiran Biwater di Nelspruit.
Keberadaan media menjadi alat yang sangat penting mengingat
informasi dapat tersebar pada anggota jaringan advokasi melalui
jaringan internet. Tanpa disadari, informasi yang beredar pada jaringan
advokasi mampu menstimulasi anggota jaringan advokasi untuk turut
mendukung pergerakan SAMWU secara sukarela meskipun baik APC
maupun PSI memiliki kepentingan masing-masing, yakni melindungi
hak-hak yang dimiliki oleh media dan juga melindungi hak-hak para
pekerja yang terancam oleh kedatangan sektor privat. Hadirnya
informasi-informasi pada jaringan advokasi turut digunakan pula untuk
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menekan Biwater dengan memfokuskan mengguncang kredibilitas
korporasi dimata masyarakat internasional.

Kehadiran dari informasi-informasi terkait kinerja Biwater baik dari
jarinan APC maupun dari jaringan PSI digunakan oleh SAMWU untuk
menjalin hubungan dalam jaringan advokasi transnasional untuk
menekan Biwater. Upaya implementasi politik informasi oleh SAMWU,
APC dan PSI semakin terlihat ketika data-data yang didapatkannya
mampu tersebar secara luas dan lebih-lebih mendapatkan data-data
yang sebelumnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat internasional
yakni terkait perihal kontribusi Biwater terhadap partai konservatif
milik pemerintah Margaret Tatcher yang program aid-for-tradenya
merupakan suatu kontroversi internasional tersendiri. Dari data-data
yang didapat, SAMWU, APC dan PSI berusaha memaksimalkan
implementasi politik informasi dengan menggunakan jaringan internet,
media internasional, serta dengan bergabung pada konferensi
internasional sebagai upaya untuk menekan kehadiran Biwater di
Nelspruit serta mempengaruhi baik masyarakat Nelspruit dan Afrika
Selatan sendiri maupun masyarakat internasional.

Leveraging (memberikan pengaruh) merupakan salah satu upaya yang
dapat dilakukan oleh jaringan advokasi. Keck dan Sikkink menjelaskan,
“by leveraging more powerful institutions, weak groups gain ingluence
far beyong their ability to influence state practices directly”. Pada kasus
SAMWU melawan Biwater ini, leverage politics mulai diaplikasikan oleh
anggota jaringan advokasi transnasional ketika Mail & Guardian
memuat artikel mengenai upaya SAMWU yang menentang kehadiran
Biwater di Nelspruit, dimana hal ini kemudian memunculkan dukungan
dari jaringan anggota APC yang lainnya. LabourNet merupakan anggota
jaringan dari APC yang pertama memunculkan artikel serupa dengan
yang dimunculkan oleh Mail & Guardian terkait isu Biwater. Kehadiran
LabourNet sendiri pada dasarnya telah memberikan sedikit gertakan
bagi eksistensi Biwater mengingat pemberitaan yang dimunculkan
tersebut beredar secara internasional dan dapat diakses oleh masyarakat
luas melalui internet. Aplikasi leverage politic kemudian terlihat ketika
APC kemudian berusaha untuk mengajak anggota-anggotanya yang
berada di negara lain untuk turut memasang artikel yang serupa. APC
yang pada saat itu sedang dituntut oleh Biwater untuk menghapuskan
artikel terkait isu-isu negatif mengenai korporasi asal Inggris tersebut
mengajak anggota jaringannya untuk melakukan mirror website sebagai
upaya untuk mempertahankan artikel beredar dimasyarakat
internasional sehingga nantinya akan memunculkan
dukungan-dukungan lainnya bagi pergerakan SAMWU. APC menyadari
bahwa kehadiran Biwater yang mencoba untuk menghentikan dukungan



Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam Menekan
Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997 – 2001

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1437

terhadap SAMWU juga dapat berdampak pada berlakunya internet
censorship yang akan membatasi hak-hak media dalam bereksplorasi. 

Efektifitas dari leverage politic kemudian semakin terlihat ketika
pemberitaan yang telah disebarkan oleh APC beserta jaringannya dapat
mendorong Public Service International (PSI) untuk turut
berkontribusi dalam mendukung pergerakan SAMWU di Nelspruit.
Sebagai sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang berfungsi
sebagai badan yang memeriksa kelayakan layanan publik, PSI melihat
perlawan SAMWU yang menentang kehadiran Biwater perlu dilakukan
investigasi lebih lanjut lagi. PSI kemudian mengutus badan
penelitiannya, Public Services Privatisation Research Unit (PSPRU)
untuk memeriksa Biwater. Dari hasil pemeriksaan PSPRU, ditemukan
berbagai data dan fakta terkait eksistensi korporasi asal Inggris tersebut
dalam bidang pengolahan dan pendistribusian air yang telah dilakukan
diberbagai negara. PSPRU mendapatkan data fakta mengenai Biwater
bahwa sebenarnya korporasi asal Inggris ini memiliki kontribusi cukup
besar pada pemerintahan Margaret Thatcher dimana hal ini terlihat
ketika Biwater merupakan penyumbang dana terbesar bagi
kelangsungan Partai Konservatif yang sekaligus turut mendukung dan
terlibat dalam program aid-for-trade dimana program ini ditentang
oleh berbagai pihak karena dirasa memperburuk kondisi keamanan
internasional.

Pada kasus ini, leverage politic dapat diaplikasikan dengan
menggunakan metode moral leverage. Dalam metode moral leverage
ini, para aktor jaringannya bergerak dengan menitikberatkan pada
mobilisation of shame yang berupaya menekan perilaku aktor target yng
dirasa kurang berkompeten agar dijadian pengawasan internasional
oleh badan atau organisasi yang berwenang. Dalam perlawanan antara
SAMWU dengan Biwater, pergerakan SAMWU dirasa oleh APC perlu
mendapatkan sorotan karena kehadiran Biwater dirasa memunculkan
adanya ketimpangan pada kesejahteraan masyarakat Nelspruit terkait
privatisasi pada sektor air. Hal ini memunculkan PSI sebagai badan
yang mengawasi segala bentuk layanan publik yang turut memantau
apakah kinerja Biwater sudah sesuai standart dan turut menginvestigasi
kinerja Biwater di negara-negara lain sehingga dapat dijadikan acuan
akan kelayakan Biwater. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Keck dan
Sikkink bahwa “mobilisation of shame where the behaviour of target
actors is held up to the bright light of international scrutiny”, baik APC
maupun PSI berhasil menjadikan Biwater sorotan internasional melalui
pemberitaan media internet yang semakin menyebar dan menjadi lebih
kuat ketika data terkait fakta-fakta mengenai Biwater turut dimunculkan
oleh jaringan APC.
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Tanpa disadari, kondisi ini memudahkan SAMWU untuk bergerak terus
melawan kehadiran Biwater dan mempengaruhi massyarakat Nelspruit
untuk turut menentang kehadiran Biwater sehingga mampu
memberikan dampak buruk bagi kinerja Biwater dalam mengolah dan
medistribusikan air. Sebagai dampak dari gerakan perlawanan yang
dilakukan oleh SAMWU bersama APC dan PSI tersebut, muncul sikap
lack of trust dari masyarakat terhadap kapabilitas Biwater dalam
menyelesaikan pekerjaannya di Nelspruit. Sikap lack of trust tersebut
ditunjukkan oleh masyarakat Nelspruit yang tidak bersedia membayar
tagihan yang diberikan oleh Biwaterr pada pengguna air di kawasan
Nelspruit karena dirasa telah memberikan tarif yang terlalu mahal
namun tidak dapat memberikan kualitas yang sesuai. Kondisi ini sempat
ditentang oleh Biwater dengan berdalih bahwa tarif penggunaan yang
diberikan oleh korporasi asal Inggris tersebut sebenarnya masih pada
dalam kemampuan masyarakat Nelspruit untuk membayar. Biwater
mengatakan masyarakat Nelspruit memiliki non-payment culture
dimana masyarakat terbiasa dengan tersedianya segala bentuk
kebutuhan dasar yang disediakan oleh pemerintah selama masa
apartheid sehingga menjadi terlalu manja untuk membayar
kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan terdesaknya Biwater yang
disebabkan oleh pemberitaan yang disebarkan oleh PSI dan APC,
korporasi asal Inggris ini mengakui bahwa ketidaksediaan masyarakat
untuk membayar tagihan yang diberikan dipengaruhi oleh perlawanan
dari SAMWU beserta aliansinya yang telah menyebarkan pemberitaan
terkait hal-hal negatif pada kinerja Biwater.

Pada pengaplikasian politik akuntabilitas, jaringan advokasi berusaha
untuk menegaskan akuntabilitas aktor target serta menunjukkan adanya
perbedaan pada komitmen dengan tindakan yang dilakukan oleh aktor
target terkait isu tertentu. Hal ini dimanfaatkan oleh anggota dari
jaringan advokasi untuk menunjukkan terjadinya penyimpangan pada
aktor target sehingga menimbulkan lack of trust dari masyarakat.
Dalam tulisannya Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa, “networks can
use those positions, and their command of information, to expose the
distance between discourse and practice” dimana kondisi ini secara
otomatis menunjukkan semakin besar ketimpangan yang muncul antara
ungkapan atau komitmen dengan tindakan nyata maka akuntabilitas
aktor target akan semakin dipertanyakan.

Meskipun Biwater telah mendapatkan kontrak privatisasi air dari
pemerintah Afrika Selatan selama 30tahun, namun hal ini tidak
menyurutkan keinginan SAMWU beserta aliansinya, APC dan PSI,
untuk menghentikan aktivitas pengolahan dan pendistribusian air
bersih di kawasan Nelspruit. Artikel mengenai upaya SAMWU untuk
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menghentikan Biwater terus ditampilkan oleh jaringan APC dimana hal
ini meningkatkan dukungan-dukungan dari masyarakat internasional
baik berupa dukungan solidaritas melalui website-website baru. Setelah
meluasnya dukungan SAMWU pada skala internasional, SAMWU
kemudian terus menekan Biwater dengan menuntut diwujudkannya
janji-janji yang telah dibuat oleh Biwater sebelum kontrak 30 tahunnya
didapat. SAMWU menuntut akan janji Biwater untuk menyediakan
6000 liter air pertama secara gratis setiap harinya yang hingga selang
dua tahun kontrak berjalan janji tersebut tidak kunjung diberikan.
SAMWU turut mempermasalahkan sikap Biwater yang tidak
menyediakan air bersih dengan baik dan sesuai dengan tarif tinggi yang
diberikan. APC turut menyorot pernyataan SAMWU yang menyatakan
protesnya akan tidak diwujudkannya janji Biwater untuk melakukan
investasi pada pembangunan infrastruktur di sektor lainnya pada Afrika
Selatan. Hal ini ditunjukkan ketika Biwater justru menjadi pihak yang
meminjam dana dari South Africa Development Bank (SADB) sebanyak
R50 juta yang digunakan untuk jalannya proyek pengolahan dan
pendistribusian air di kawasan Nelspruit.

Untuk menunjukkan ketimpangan pada akuntabilitas Biwater, ditahun
2001, perwakilan dari SAMWU mengikuti International Conference on
Fresh Water di Jerman. Dalam kesempatan ini, SAMWU membeberkan
fakta-fakta terkait kredibilitas Biwater yang tidak sesuai dengan yang
telah ditunjukkan sendiri oleh korporasi asal Inggris tersebut. SAMWU
turut menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Nelspruit yang
semakin susah dalam mendapatkan hak-haknya untuk mengakses
sumber air bersih dimana hal ini telah menyimpang dari Bill of Rights
yang telah dibuat oleh pemerintah Afrika Selatan. Sebagai dampak dari
politik akuntabilitas yang diaplikasikan oleh jaringan advokasi, Biwater
mulai kehilangan kepercayaan baik dari pemerintah Afrika Selatan yang
mulai menghentikan memberikan dana pinjaman, enggannya
masyarakat Nelspruit untuk membayar tagihan air yang diberikan dan
lebih memilih untuk mencari air secara ilegal atau mengambil dari
sungai-sungai sekitar, hingga berhentinya dana investasi dari Nuon yang
telah bekerjasama dengan Biwater melalui shareholder CASCAL hingga
masyarakat bersedia untuk percaya kembali kepada Biwater dan
membayar tagihan yang belum diselesaikan sehingga proyek dapat
berjalan kembali. Pada kondisi ini, jaringan advokasi yang terbentuk
antara SAMWU, APC dan PSI mampu mengaplikasikan politik
akuntabilitas dengan menggoyangkan kredibilitas Biwater sehingga
muncul lack of trust baik dari masyarakat Nelspruit, masyarakat
internasional, hingga pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan
Biwater dalam proyek pengolahan dan pendistribusian air di Nelspruit.
Hal ini kemudian mendorong Biwater untuk membekukan proyek dan
kontrak 30 tahunnya dengan pemerintah Afrika Selatan ditahun 2001
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hingga pihak-pihak yang menentang telah menuruti tuntutan Biwater
untuk menarik segala pemberitaan negatif terkait korporasi dan
masyarakat Nelspruit telah bersedia untuk membayar tagihan yang
belum diselesaikan.

Pengaplikasian ketiga means dari jaringan advokasi transnasional
tersebut berbuah hasil. Biwater kemudian memutuskan untuk
membekukan kontrak 30 tahunnya dengan pemerintah Afrika Selatan
dan menyatakan akan meneruskan aktivitas proyek apabila masyarakat
telah bersedia untuk membayar dan pihak-pihak yang melakukan
perlawanan terhadap kehadiran Biwater mampu kooperatif. Kondisi ini
menggambarkan bahwa secara tidak langsung upaya SAMWU, APC dan
PSI yang terhubung dalam jaringan advokasi transnasional mampu
memberikan tekanan bagi Biwater hingga korporasi besar asal Inggris
mampu berhenti beroperasi.
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