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ABSTRAKSI 

Pada tahun 2015, Gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS) mengklaim 

bahwa kampanye transnasional pertama mereka yaitu Derail Veolia/Alstom telah 

mencapai keberhasilan karena berhasil menghentikan hubungan kerjasama antara 

Perusahaan Veolia dengan pihak Israel dalam pembangunan kereta cepat di 

Yerusalem. Keberhasilan kampanye ini menunjukkan bahwa Gerakan BDS telah 

mengalami perkembangan dan menjadi salah satu gerakan masyarakat sipil 

internasional yang berpengaruh dan turut andil dalam membentuk konflik Israel – 

Palestina dalam hubungan internasional. Penelitian ini menggambarkan proses 

aktivisme transnasional yang dilakukan oleh Gerakan BDS dari wilayah Palestina 

(level lokal) ke level internasional hingga dapat bertransformasi menjadi gerakan 

masyarakat sipil internasional. Dalam menggambarkan proses ini, penulis 

menggunakan teori dari Sidney Tarrow yaitu teori enam proses perlawanan 

transnasional. Melalui teori ini, penulis mengamati tahapan yang dilakukan 

Gerakan BDS dalam menggeser perlawanan dari level lokal ke level internasional 

yang ditandai dengan dibentuknya kampanye transnasional Derail Veolia/Alstom, 

melalui enam tahap. Enam tahap tersebut adalah global issue framing, 

internalization, diffusion, scale shift, externalization, dan transnational coalition 

forming.  
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ABSTRACT 

In 2015, Boycott, Divestment, Sanction Movement claimed that their first 

transnational campaign that is Derail Veolia/Alstom had succeeded in stopping 

cooperative relationship between Veolia Company and the Israeli side in the 

construction of Jerusalem Light Rail in Jerusalem. The success of this campaign 

shows that BDS Movement has developed and became one of influential 

international civil society movement in shaping Israel – Palestine conflict in 

international relations. This research describes the process of transnational activism 

carried out by the BDS Movement from the Palestinian territories (local level) to 

international level so it can transform into an international civil society movement. 

In describing this processes, I use Sidney Tarrow’s theory of the six processes of 

transnational contention. Through this theory, I observe the stages carried out by 

the BDS Movement in shifting contention from local level to international level 

which is marked by the formation of Derail Veolia/Alstom transnational campaign, 

through six stages. These six stages are global issue framing, internalization, 

diffusion, scale shift, externalization, and transnational coalition forming. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latarbelakang Masalah 

Konflik Israel – Palestina hingga saat ini masih merupakan isu hangat dalam 

hubungan internasional. Meski berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, namun 

penyelesaian konflik secara adil belum terwujud. Disisi lain, Israel terus melakukan 

perluasan wilayah dengan menduduki dan mengambil alih otoritas di wilayah yang 

didiami orang-orang Palestina. Terutama setelah Israel berhasil mengambil alih 

kekuasaan di wilayah West Bank, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan, termasuk 

kota Yerusalem pada tahun 1967.1 Wilayah-wilayah ini kemudian disebut sebagai 

occupied Palestinian territory (OPT).  

Pemerintah Israel kemudian mulai membangun pemukiman baru bagi 

bangsa Yahudi dan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat 

mereka di OPT. Masyarakat Palestina yang sebelumnya telah bermukim di wilayah 

tersebut kemudian terdesak dengan kedatangan penduduk Yahudi, sehingga 

terpaksa mengungsi dan tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Meski 

aktor negara telah berupaya mengatasi isu ini dengan mengeluarkan resolusi PBB, 

intervensi internasional, hingga peace making process, namun belum menuai hasil. 

Hingga saat ini upaya tersebut belum mampu menekan Israel untuk mematuhi 

                                                             
1 Bettina Marx, Deutsche Welle, “65 Tahun Pendirian Negara Israel”, 

https://www.dw.com/id/65-tahun-pendirian-negara-israel/a-16809767 (diakses pada 2 Juni 2019).  

https://www.dw.com/id/65-tahun-pendirian-negara-israel/a-16809767
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Gambar hukum internasional, menghormati HAM penduduk Palestina melalui 

penghentian okupasi dan opresi.2   

Gambar 1. 1. Peta Occupied Palestinian territory oleh Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Occupied Palestinian territory 

Gambar diatas menunjukkan wilayah Palestina yang di okupasi oleh Israel, yaitu 

Jalur Gaza, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), dan Golan Heights.  

Tekanan kepada penduduk Palestina memicu pergerakan lokal yaitu pada 9 

Juli 20053 lebih dari 170 organisasi sipil masyarakat Palestina yang tergabung 

dalam Palestinian Civil Society Coalition menyerukan masyarakat sipil 

internasional untuk melawan ketidakadilan terhadap Palestina dengan melakukan 

aksi Boycott, Divestment, Sanction (BDS).4 Momen ini kemudian disebut sebagai 

BDS Call. Gerakan BDS menganggap bahwa rezim Israel telah melakukan tindakan 

apartheid kepada penduduk Palestina, karena adanya perbedaan perlakuan kepada 

                                                             
2 Omar Barghouti, “BDS: Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggles for Palestinian 

Rights” (Chicago: Haymarket Books, 2011), hlm. 239-240. 
3 Omar Barghouti, Al Shabaka Policy Brief, “BDS: A Global Movement for Freedom and Justice”, 

Mei 2010, https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2010/05/bds-global-movement-freedom-

amp-justice_0.pdf, hlm. 1 (diakses pada 1 Desember 2018). 
4 Barghouti, Loc.cit., hlm. 5.  
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penduduk Palestina yang bertujuan untuk memisahkan mereka dari penduduk 

Yahudi. Secara de facto, pemerintah Israel memiliki kekuasaan di OPT, namun 

memperlakukan penduduk Yahudi sangat berbeda dengan penduduk Palestina. 

Banyak penduduk Palestina yang dipaksa keluar dari desa dan kota mereka, agar 

lahan tersebut dapat digunakan sebagai pemukiman masyarakat Yahudi.5 

Gerakan BDS melakukan aksi yang terdiri dari boycott yaitu tidak 

mendukung atau memboikot perusahaan Israel dan perusahaan lain yang 

melakukan kerjasama dengan Israel. Divestment yaitu aksi untuk menekan lembaga 

atau perusahaan domestik agar melakukan divestasi atau menarik modal dari 

perusahaan Israel, maupun perusahaan dan lembaga domestik lainnya yang 

menjalin hubungan ekonomi dengan Israel. Serta, sanction yaitu menekan aktor 

negara untuk meminta Israel bertanggungjawab atas tindakan mereka terhadap 

warga Palestina, termasuk mengakhiri berbagai kerjasama militer dan ekonomi, 

serta mengeluarkan Israel dari forum internasional.6 

Aksi ini kemudian diinstitusikan dalam bentuk gerakan sosial yaitu gerakan 

BDS. Gerakan BDS sendiri memiliki tiga tuntutan utama, yaitu menekan Israel 

untuk mengakhiri okupasi dan kolonisasi di seluruh tanah Arab dan meruntuhkan 

tembok pembatas, mengakui hak-hak dasar warga Arab-Palestina demi 

terwujudnya kesetaraan, serta menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak 

pengungsi Palestina untuk dikembalikan ke rumah dan properti mereka 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam resolusi PBB nomor 194.7 Setelah 

                                                             
5 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Palestinian Civil Society Call for BDS”, 

https://bdsmovement.net/call (diakses pada 22 Mei 2019).   
6 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “What is BDS”, https://bdsmovement.net/what-is-bds 

(diakses pada 1 Desember 2018). 
7 Ibid.  

https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/what-is-bds
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Gerakan BDS berdiri, aktivis menentukan bahwa kawasan Eropa adalah area utama 

perlawanan yang mereka lakukan. 8 Oleh sebab itu, kemenangan pertama dan 

terbesar BDS terjadi di Eropa, dimana jaringan aktivis dan aliansi BDS di Eropa 

berhasil menghentikan kerjasama perusahaan Veolia dengan Israel dalam 

pembangunan Jerusalem Light Rail melalui aksi transnasional Derail 

Veolia/Alstom yang dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2015. Kemenangan ini 

diperoleh Gerakan BDS dalam isu pembangunan kereta cepat Yerusalem atau 

Jerusalem Light Rail.  

Pada tahun 2002, pemerintah Israel menunjuk konsorsium City Pass untuk 

membangun kereta cepat pertama di Yerusalem atau Jerusalem Light Rail sebagai 

implementasi dari Jerusalem Transportation Masterplan yang disusun oleh 

pemerintah Israel pada tahun 1990. Konsorsium ini terdiri dari tiga perusahaan 

domestik dan dua perusahaan asing asal Prancis yaitu Veolia dan Alstom, yang 

diberi kewenangan untuk membangun dan mengelola JLR selama 15-30 tahun.9 

Menurut pemerintah Israel, master plan ini bertujuan untuk menyediakan 

transportasi modern di kota Yerusalem demi memudahkan proses mobilisasi 

penduduk lokal maupun wisatawan dengan cepat, teratur, dan juga nyaman serta 

ramah lingkungan. Selain itu, master plan ini juga bertujuan untuk menjadikan kota 

Yerusalem sebagai kota percontohan revolusi transportasi modern bagi wilayah lain 

di Israel.10  

                                                             
8 Barghouti, Op.cit., hlm. 61. 
9 Railway Technology, “Jerusalem Light Rail Project”, https://www.railway-

technology.com/projects/jerusalem/ (diakses pada 2 Oktober 2018).   
10 Transportation Master Plan Team, “The New Transportation System”, 

http://jet.gov.il/Web/En/About/AboutUs/Default.aspx (diakses pada 18 Okober 2018). 

https://www.railway-technology.com/projects/jerusalem/
https://www.railway-technology.com/projects/jerusalem/
http://jet.gov.il/Web/En/About/AboutUs/Default.aspx
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Pembangunan JLR kemudian ditentang oleh masyarakat Palestina karena 

dianggap telah melanggar article 49 dari 4th Geneva Convention yang menyatakan 

bahwa  “...The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own 

civilian population into the territory it occupies”.11 Melalui article tersebut, telah 

ditentukan bahwa Israel dilarang untuk memindahkan penduduk mereka di wilayah 

OPT. Warga Palestina juga menganggap bahwa JLR merupakan simbol kekuasaan 

permanen Israel atas Yerusalem. JLR sendiri dirancang untuk menghubungkan 

seluruh wilayah Yerusalem, termasuk pemukiman-pemukiman Yahudi yang 

dibangun secara ilegal di occupied Palestinian territory (OPT), meliputi Yerusalem 

Timur.12 Oleh karena itu, Israel dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap 

hukum internasional dan pembangunan JLR seharusnya tidak dilakukan. 

Gambar 1. 2. Rute Jerusalem Lightrail

 

Sumber: City Pass Jerusalem Light Rail Map 

                                                             
11 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Derail Veolia and Alstom Campaign”, 

https://bdsmovement.net/news/derail-veolia-and-alstom-campaign (diakses pada 11 Desember 

2018). 
12 Barghouti, Op.cit.., hlm. 152.  

https://bdsmovement.net/news/derail-veolia-and-alstom-campaign
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Gambar diatas merupakan rute JLR yang menghubungkan antara Yerusalem Barat 

dengan Yerusalem Timur, yaitu dimulai dari Mount Herzl hingga pemberhentian 

terakhir yaitu Heil Ha’avir.13  

Pada bulan November 2008, Gerakan BDS berhasil mengadakan pertemuan 

pertama diluar Palestina. Pertemuan ini diadakan di kota Bilbao, Spanyol. Dalam 

pertemuan yang diadakan oleh kolaborasi antara NGO Palestina dan NGO Eropa, 

menghasilkan Bilbao Initiatives. Bilbao Initiatives berisi dukungan masyarakat 

sipil Eropa kepad Gerakan BDS dalam menyatukan perlawanan terhadap apartheid, 

kolonialisme, dan okupasi demi derajat dan kebebasan masyarakat Palestina. 

Initiatives ini juga fokus pada aksi BDS yang dilakukan secara kolektif di penjuru 

Eropa.14 Dengan adanya initiatives tersebut, maka pada bulan berikutnya, aktivis 

BDS membentuk kampanye transnasional pertama Gerakan BDS dengan 

menargetkan perusahaan Veolia dan Alstom agar menarik diri (divestasi) dari 

proyek pembangunan JLR. 15  

Kampanye yang dikoordinasikan oleh BDS National Committee (BNC) 

selaku koordinator kampanye BDS lintas negara, mampu dalam mengajak 

pemerintah lokal, perusahaan, perbankan, dan masyarakat yang berada di kawasan 

Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah untuk melakukan aksi boikot dan 

divestasi dari perusahaan Veolia dan perusahaan Alstom.16 Kampanye ini berhasil 

mendorong kelompok masyarakat lokal di masing-masing wilayah untuk mencari 

informasi mengenai kontrak perusahaan Veolia atau Alstom di wilayah mereka, 

mempublikasikan temuan mereka tersebut kepada masyarakat umum, serta 

                                                             
 
14 Ibid, hlm. 156.   
15 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Derail Veolia and Alstom Campaign”, Loc.cit.  
16 Barghouti, Op.cit.., hlm. 157-160.  
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mengajak masyarakat untuk menekan pemerintah dan perusahaan lokal agar 

melakukan boikot dan divestasi kepada perusahaan Veolia atau Alstom. Oleh 

karena itu, kampanye ini bertujuan agar Perusahaan Veolia dan Alstom melakukan 

divestasi dari pasar Israel (termasuk proyek JLR) dengan cara memboikot aktivitas 

kedua perusahaan ini di wilayah lokal.  

Kampanye Derail Veolia/Alstom cukup berdampak, terutama bagi 

perusahaan Veolia yang sebelumnya tidak mengalami kesulitan bisnis apapun, 

mengalami kerugian karena banyak kontrak yang dibatalkan oleh pemerintah lokal 

dan divestasi yang dilakukan baik oleh pemerintah lokal, perusahaan, dan 

perbankan. Pada tahun 2010, perusahaan Veolia menyatakan akan mundur dari 

proyek JLR dan mulai menjual saham-saham mereka yang berada di Israel.17 Pada 

tahun 2015, perusahaan Veolia secara resmi telah keluar dari proyek JLR dan pasar 

Israel setelah saham terakhir mereka terjual.18 Gerakan BDS mengklaim bahwa 

keputusan perusahaan Veolia untuk mundur dari proyek JLR dan pasar Israel 

merupakan kemenangan terbesar bagi mereka karena mampu mempengaruhi 

keputusan salah satu perusahaan asing terbesar asal Prancis.19  

Aksi Derail Veolia/Alstom merupakan aksi transnasional pertama yang 

dilakukan oleh gerakan BDS bersama dengan jaringan aktivis dan aliansi 

internasionl yang menargetkan keterlibatan perusahaan asing di OPT, sehingga 

keluarnya Veolia dari proyek JLR dan pasar Israel menambah euforia kemenangan 

                                                             
17 International Middle East Media Center, “Veolia France Out of Jerusalem Light Rail Project”, 

http://imemc.org/article/60050/ (diakses pada 5 Desember 2018). 
18 Veolia, “Veolia Closes the Sale of Its Activities in Israel”, https://www.veolia.com/en/veolia-

group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel (diakses pada 5 Desember 2018) 
19 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “BDS Marks Another Victory As Veolia Sells All 

Israeli Operations”, https://bdsmovement.net/news/bds-marks-another-victory-veolia-sells-all-

israeli-operations (diakses pada 5 Desember 2018). 

http://imemc.org/article/60050/
https://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel
https://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel
https://bdsmovement.net/news/bds-marks-another-victory-veolia-sells-all-israeli-operations
https://bdsmovement.net/news/bds-marks-another-victory-veolia-sells-all-israeli-operations
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yang dirasakan oleh gerakan BDS. Meski aksi Derail Veolia/Alstom berhasil 

mengeluarkan perusahaan Veolia dari proyek JLR dan pasar Israel, namun hal yang 

sama tidak berlaku bagi perusahaan Alstom. Meski menjadi target dalam aksi yang 

sama, dampak aksi terhadap perusahaan Alstom berbeda dengan perusahaan 

Veolia. Setelah tahun 2015, perusahaan Alstom masih bertahan dalam JLR dan 

melakukan aktivitas bisnis di Israel. Meski begitu, setelah perusahaan Veolia 

keluar, aktivitas aksi Derail Veolia/Alstom menghilang. 

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik dalam meneliti kasus ini 

karena beberapa hal. Pertama, sebelum Gerakan BDS dibentuk, aksi boikot telah 

lama dilakukan oleh masyarakat lokal Palestina secara massal, yaitu dalam aksi 

Intifada pertama (1987 – 1996) dan Intifada kedua (2000 – 2005). Setelah Gerakan 

BDS terbentuk, aksi boikot kemudian mulai menyebar secara transnasional ke 

negara-negara lain dan mampu membentuk koordinasi transnasional pertama 

mereka dalam kampanye Derail Veolia/Alstom. Kedua, sebelum kampanye 

transnasional tersebut diluncurkan, perusahaan Veolia dan Alstom menjalankan 

aktivitas bisnis mereka dengan baik diberbagai negara dan tidak mengalami 

kesulitan apapun dalam bisnis. Setelah aksi Derail Veolia/Alstom dilaksanakan, 

terjadi perubahan sikap dari perusahaan Veolia dan perusahaan Alstom. Perubahan 

tersebut ditunjukkan dengan adanya penghentian kontrak kerjasama dan divestasi 

yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan lokal terhadap perusahaan Veolia 

dan Alstom. Aksi ini terus berlanjut hingga perusahaan Veolia mengalami kerugian 

dan memutuskan untuk menjual seluruh saham dan bisnis mereka di Israel. Setelah 

tahun 2015, meski perusahaan Alstom masih bertahan dalam proyek JLR, namun 

aksi ini tidak dilanjutkan.  
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Melalui penelitian ini, penulis akan meneliti aktivisme transnasional 

Boycott, Divestment, Sanction Movement dalam kampanye Derail 

Veolia/Alstom tahun 2005 – 2015. Penulis akan meneliti aktivisme transnasional 

Gerakan BDS hingga mampu membentuk kampanye transnasional Derail 

Veolia/Alstom untuk menentang keterlibatan perusahaan asing asal Prancis yaitu 

Alstom dan Veolia dalam proyek kereta cepat di Yerusalem. Penelitian penulis 

lakukan dengan menggunakan teori six processes of transnational contention milik 

Sidney Tarrow. Penulis akan meneliti faktor-faktor apa saja yang mendorong 

terjadinya mobilisasi gerakan BDS secara transnasional dalam aksi Derail 

Veolia/Alstom hingga berakhirnya aksi Derail Veolia/Alstom meski target aksi 

belum tercapai seluruhnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang penulis kaji adalah, 

“Bagaimana proses aktivisme transnasional Gerakan BDS dalam membentuk 

aksi transnasional Derail Veolia/Alstom tahun 2005 – 2015?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

aktivisme transnasional Gerakan BDS untuk membentuk aksi Derail Veolia/Alstom 

tahun 2005 – 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Penulis akan 

menjabarkan mengenai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 



 

10 
 

1) Manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi kepada kajian keilmuan 

hubungan internasional khususnya gerakan sosial transnasional, dimana pada 

saat ini gerakan sosial transnasional telah menjadi salah satu aktor baru dalam 

arena politik internasional, yang mana aktivitas mereka khususnya Gerakan 

BDS memberikan pengaruh terhadap aktor-aktor lain dalam arena politik 

internasional.  

2) Manfaat praktis, yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, 

akademisi, dan masyarakat mengenai aktivisme transnasional sebuah gerakan 

yang awalnya terbentuknya di wilayah domestik namun mengalami 

perkembangan hingga ke wilayah lain. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua penelitian terdahulu yang 

membantu penulis untuk memahami penggunaan teori dan objek penelitian. 

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan thesis milik John M. Mahler yang 

berjudul “The Scale Shift of Cocalero Movements in Peru and Bolivia”. Thesis ini 

membahas mengenai perbandingan keberhasilan scale shift gerakan Cocalero di 

Bolivia dan Peru.20 Gerakan Cocalero di Bolivia berhasil melakukan pergeseran 

skala, namun gerakan Cocalero di Peru gagal dalam melakukan pergeseran skala 

dari level lokal ke internasional. 

Pada tahun 1961, PBB melalui Drug Convention menargetkan kokain 

sebagai tanaman yang harus dimusnahkan. Atas dasar hal ini, tekanan dari negara 

besar seperti Amerika Serikat (AS) terus dilakukan kepada negara produsen kokain 

untuk segera mengambil tindakan. Tekanan internasional yang datang pada saat itu 

adalah bahwa ladang kokain harus dimusnahkan, sehingga kekosongan suplai dapat 

menurunkan permintaan dalam mekanisme pasar. Pendukung gerakan Cocaleros 

melihat tindakan ini sebagai intervensi aktor internasional terhadap urusan 

domestik suatu negara.21 

Pemerintah negara Bolivia dan Peru sebagai negara produsen kokain 

kemudian bereaksi terhadap konvensi PBB tersebut. Pada tahun 1988, pemerintah 

                                                             
20 John M. Mahler, The Scale Shift of Cocalero Movements in Peru and Bolivia, Naval 

Postgraduate School, September 2013, https://www.hsdl.org/?view&did=749802, hlm. 8 (diakses 

pada 2 Agustus 2018).   
21 Ibid. hlm. 25.  

https://www.hsdl.org/?view&did=749802
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Bolivia mengeluarkan peraturan mengenai pemusnahan seluruh budidaya kokain, 

kecuali yang digunakan untuk penggunaan tradisional. Keputusan pemerintah 

tersebut menyebabkan mobilisasi gerakan Cocaleros mulai terjadi di Bolivia. 

Presiden Hugo Banzer yang berkuasa pada 1997 – 2001 menerapkan kebijakan 

yang agresif terkait kokain. Pada masa tersebut presiden mengeluarkan Plan 

Dignidad yaitu kebijakan untuk memusnahkan produksi kokain hingga 0% dalam 

periode lima tahun.22 Berbagai kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi 

hingga memusnahkan tanaman kokain terus berlanjut di Bolivia.  

Di Peru, kebijakan serupa juga diterapkan. Pada tahun 1981 pemerintah 

Peru mengeluarkan seperangkat upaya untuk mengurangi kokain yang disebut 

dengan Special Project to Reduce Coca Cultivation in the Alto Huallaga (CORAH). 

Pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan seperangkat upaya baru yang 

membantu kinerja CORAH, yaitu Special Project for Alto Huallaga (PEAH). Pada 

periode akhir 1990, petani kokain mulai mengorganisir aksi dalam merespon 

kebijakan pemusnahan kokain.23 Peneliti dalam thesis ini membandingkan kedua 

negara tersebut sebab, petani di kedua negara merupakan produsen yang terlibat 

dalam perdagangan kokain serta mengalami transisi ke pemerintahan demokrasi 

pada periode 1980 hingga 1990.24 Sehingga melalui latarbelakang tersebut keadaan 

domestik kedua negara dianggap serupa. 

Melalui gerakan cocaleros yang muncul sebagai respon atas kebijakan 

pemerintah yang tidak menguntungkan petani kokain, gerakan ini melakukan 

framing dan meluaskan jaringan demi mempertahankan posisi dalam politik 

                                                             
22 Ibid, hlm. 22.  
23 Ibid, hlm. 22-23.  
24 Ibid, hlm. 34. 
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domestik dan memenuhi tujuan gerakan. Meski begitu, kedua negara mengalami 

hasil pergeseran skala yang berbeda. Pergeseran skala yang dilakukan oleh gerakan 

Cocaleros di Bolivia mengalami keberhasilan hingga level internasional, dimana 

pada tahun 2013, Cocaleros Bolivia memperoleh kemenangan politik di level 

internasional karena PBB telah menghapus kokain dari daftar jenis obat-obatan 

terlarang dalam UN Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961.25 Disisi lain, 

gerakan Cocaleros Peru tidak mampu menggeser skala pergerakan dan tetap 

bertahan di level domestik.  

Dalam penelitian ini, Mahler menemukan bahwa perbedaan hasil scale shift 

antara Bolivia dan Peru disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

antara lain, kemampuan gerakan dalam melakukan framing. Gerakan cocaleros 

Bolivia menggunakan identitas masyarakat dan petani pribumi dalam melakukan 

framing isu. Melalui strategi framing tersebut, gerakan cocaleros mampu dalam 

menarik simpati masyarakat Bolivia dan membentuk aliansi politik dengan serikat 

pekerja dan serikat petani di level sub-nasional (level domestik atau lokal).26 

Terutama dengan serikat pekerja dan petani di wilayah Chuquisaca, Potosi, dan 

Oraro. Perwakilan Serikat Buruh Tunggal Petani di Bolivia (CSUTCB) di level 

nasional mayoritas berasal dari daerah tersebut sehingga mereka membawa pesan-

pesan mengenai tanaman kokain yang terancam dalam  memperkuat solidaritas 

untuk cocaleros.27 Kedua, melalui framing dalam identitas petani lokal dan 

masyarakat adat, membuka kesempatan politik bagi cocaleros Bolivia untuk 

membangun aliansi politik dengan partai sayap kiri MAS, dimana mayoritas 

                                                             
25 Ibid, hlm. 66. 
26 Ibid, hlm. 50-63.  
27 Ibid, hlm. 52. 
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anggota cocaleros menjadi bagian dari partai MAS dan membantu partai untuk 

memenangi pemilihan umum presiden pada tahun 2005. Gerakan cocaleros Bolivia 

mampu dalam menggabungkan seluruh dukungan dalam satu kepemimpinan 

tunggal, yaitu dibawah pemimpin Evo Morales.28 Oleh karena itu, melalui 

keberhasilan framing mengarah pada keberhasilan pergeseran skala perlawanan 

gerakan cocaleros Bolivia dari level lokal ke level internasional. 

Disisi lain, framing yang dilakukan oleh gerakan cocaleros Peru gagal 

karena  merepresentasikan gerakan melalui identitas kelas dengan ideologi kiri, 

bukan identitas masyarakat adat dan petani seperti yang dilakukan oleh cocaleros 

Bolivia. Hal ini menyebabkan cocaleros Peru sulit untuk melakukan aliansi dengan 

organisasi masyarakat adat dan petani lokal, serta partai politik karena dianggap 

radikal.29 Kedua, meski politik domestik mengalami desentralisasi yang merupakan 

kesempatan politik dan dapat dimanfaatkan oleh gerakan sosial dalam menghimpun 

dukungan, namun gerakan cocaleros Peru tidak memanfaatkan kesempatan politik 

ini karena fokus gerakan cocaleros Peru sedang berkompetisi dengan gerakan sosial 

lain. Menurut John Mahler, meskipun pada akhirnya mereka memiliki kesempatan 

politik, gerakan cocaleros Peru tidak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut 

karena gagal membentuk aliansi dengan partai politik, serikat, serta gerakan sosial 

lain.30   

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan 

terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitian adalah 

gerakan sosial cocaleros di Peru dan Bolivia, sedangkan penelitian yang penulis 

                                                             
28 Ibid, hlm. 79.  
29 Ibid, hlm. 38.  
30 Ibid, hlm. 80.   
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lakukan adalah meneliti gerakan BDS. Perbedaan selanjutnya terletak pada teori 

yang digunakan untuk menganalisa. Penelitian terdahulu hanya menggunakan 

mekanisme scale shift dalam meneliti dan membandingkan pergeseran skala 

gerakan di Bolivia dan Peru. Sedangkan penulis menggunakan teori six process of 

transnational contention dimana scale shift merupakan salah satu dari enam 

mekanisme yang mendorong terjadinya proses transnasional perlawanan politik. 

Selain itu, penelitian terdahulu fokus dalam meneliti proses pergeseran skala di dua 

level, yaitu sub-nasional dan nasional sedangkan penelitian penulis akan 

menambahkan satu level lagi, yaitu level internasional.  Persamaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kesamaan 

dalam meneliti perlawanan politik dari gerakan sosial. Selain itu, penelitian yang 

penulis lakukan juga akan meneliti gerakan melalui mekanisme scale shift 

sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.  

Penelitian terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah jurnal milik 

Maryam S. Griffin dengan judul “Freedom Rides in Palestine: racial segregation 

and grasroots politics on the bus”. Jurnal ini penulis gunakan untuk memahami 

hubungan antara warga Israel dan Palestina dalam menggunakan transportasi di 

wilayah yang sama. Hal ini sesuai dengan penelitian penulis, dimana penulis juga 

meneliti mengenai keterlibatan Perusahaan Veolia dan Alstom dalam proyek 

pengembangan transportasi kereta cepat di Yerusalem. Perusahaan Veolia 

merupakan perusahaan yang mengoperasikan jaringan bus di wilayah Israel – 

Palestina, termasuk kota Yerusalem.31 Selain itu, jurnal ini penulis gunakan untuk 

                                                             
31 Who Profits, “Veolia Transportation Israel has Stopped Operating the Modi’in Bus Network”, 

11 Agustus 2013, https://bdsmovement.net/news/veolia-transportation-israel-has-stopped-

operating-modiin-bus-network (diakses pada 13 Agustus 2018).  

https://bdsmovement.net/news/veolia-transportation-israel-has-stopped-operating-modiin-bus-network
https://bdsmovement.net/news/veolia-transportation-israel-has-stopped-operating-modiin-bus-network
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memahami aktivitas gerakan BDS dalam melawan sistem transportasi yang 

dianggap merugikan warga Palestina.  

Jurnal ini membahas mengenai penggunaan bus sebagai instrumen aksi 

protes warga Palestina yang diarahkan oleh masyarakat sipil internasional. Pada 

bulan Januari 2013, isu kebijakan segregasi jalur bus yang diterapkan oleh 

pemerintah Israel kepada warga Palestina menguat dan menyebar ke masyarakat 

internasional melalui media. Dalam kebijakan ini hanya warga Palestina yang 

mendapat izin kerja khusus yang diperbolehkan untuk menggunakan jalur bus baru 

yang melintasi green line, menghubungkan West Bank dengan Israel. Media Israel 

melaporkan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk menghindari resiko keamanan 

penggunaan bus dengan warga Palestina. Hal ini menimbulkan kemarahan aktivis 

pendukung Palestina, anti-segregasi, dan masyarakat sipil internasional lain karena 

kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk segregasi rasial.32 Sebelumnya, 

transportasi bus yang menghubungkan West Bank – Yerusalem yang dioperasikan 

oleh perusahaan Veolia dan Egged telah mendapat perhatian dari gerakan BDS 

karena menghubungkan pemukiman Yahudi di West Bank hingga Yerusalem. 

Gerakan BDS juga melakukan framing isu sebagai tindakan apartheid, aneksasi, 

dan kolonialisme dalam mengkarakteristikan tindakan Israel yang melanggar 

hukum internasional dan menghina masyarakat sipil internasional. Terlebih lagi, 

pemukiman Yahudi di West Bank termasuk ilegal karena West Bank merupakan 

bagian dari wilayah Palestina.33 

                                                             
32 Maryam S. Griffin, “Freedom Rides in Palestine: racial segregation and grassroots politics on 

the bus”, Institute of Race Relations, Vol. 56(4): 73-84, 30 Maret 2015, 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0306396814567410, hlm. 10 (diakses pada 13 

Agustus 2018). 
33 Ibid, hlm. 3-5.   

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0306396814567410
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Pada tahun 2011, sekelompok aktivis membentuk Palestine Freedom 

Riders. Aksi ini mengadopsi aksi anti segregasi rasial yang sebelumnya berhasil 

dilakukan di Amerika Serikat (AS). Aktivis menggunakan bus sebagai alat untuk 

menunjukkan tindakan rasisme yang dilakukan oleh Israel. Bus digunakan sebagai 

simbol dalam menunjukkan kesulitan utama masyarakat Palestina, yaitu kesulitan 

mobilitas karena perbedaan ras. Hal tersebut merupakan strategi aktivis dalam 

menarik perhatian masyarakat sipil internasional dan membentuk solidaritas 

internasional, terutama aktivis anti segregasi rasial di AS.34 Strategi ini digunakan 

dalam menyampaikan pesan dalam aksi melalui narasi rasial dan memanfaatkan 

media internasional dalam memberikan informasi dan laporan mengenai isu kepada 

masyarakat internasional.35 

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian milik 

Griffin terletak pada isu yang dibahas, yaitu meneliti aksi yang diinisiasi oleh 

gerakan BDS dalam melawan sistem transportasi yang dibangun oleh pemerintah 

Israel karena dianggap merugikan warga Palestina. Persamaan kedua, terletak pada 

kajian penelitian, dimana penulis dan Griffin meneliti solidaritas internasional yang 

bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap perilaku konfrontasi Israel dalam 

konflik Israel – Palestina. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian milik 

Griffin terletak pada target dalam aksi solidaritas internasional yang dibentuk oleh 

aktivis pendukung Palestina.  

Penelitian Griffin berfokus pada strategi yang digunakan oleh aktivis 

Palestine Freedom Riders dalam menjalankan aksi, menarik perhatian masyarakat 

internasional melalui framing isu yang dibentuk sedemikian rupa dan penggunaan 

                                                             
34 Ibid.  
35 Ibid, hlm. 11.  
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media internasional dalam menyebarkan informasi. Target dari aksi Palestine 

Freedom Riders adalah pemerintah Israel yang menerapkan kebijakan segregasi 

rasial dalam menggunakan bus. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan akan 

membahas mengenai koalisi aksi Derail Veolia/Alstom yang menargetkan 

Perusahaan Alstom dan Veolia untuk menghentikan kerjasama dengan pemerintah 

Israel dalam pembangunan kereta cepat di Yerusalem atau Jerusalem Light Rail 

dan menghentikan seluruh aktivitas ekonomi dengan Israel.  

Setelah mempelajari kedua studi terdahulu tersebut, dalam penelitian ini 

penulis akan lebih memperdalam proses transnasional yang dilakukan oleh gerakan 

BDS dalam tiga level, yaitu lokal atau domestik, transisi, dan internasional atau 

transnasional. Pada level internasional atau transnasional, penulis akan menganalisa 

lebih dalam mengenai pembentukan aksi koalisi transnasional Derail 

Veolia/Alstom. Setelah menjelaskan mengenai pembentukan aksi koalisi tersebut, 

penulis akan menganalisa faktor-faktor tertentu yang menyebabkan aksi 

transnasional tersebut tidak dapat bertahan lama. 

2.2. Kajian Teori 

Pemilihan teori merupakan hal yang penting bagi peneliti, sebab pemilihan 

teori yang tepat akan mampu dalam menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. 

Dalam menganalisa kasus ini, penulis menggunakan teori six processes of 

transnational contention yang digagas oleh Sidney Tarrow. Teori ini penulis 

gunakan untuk menjelaskan aktivisme transnasional Gerakan BDS dalam 

menginisiasi pembentukan aksi Derail Veolia/Alstom untuk melawan keterlibatan 

perusahaan Veolia dan Alstom dalam pembangunan kereta cepat di Yerusalem pada 

tahun 2005 – 2015.  
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2.2.1. Gerakan Sosial Berkelanjutan 

Sidney Tarrow dalam bukunya yang berjudul Power in Movement, 

mendefinisikan gerakan sosial sebagai penolakan bersama yang dilakukan 

berdasarkan tujuan bersama dan solidaritas sosial dalam interaksi berkelanjutan 

dengan kelompok elit, pihak oposisi, dan penguasa. Ini berarti terdapat empat hal 

yang dikarakteristikan dalam gerakan sosial oleh Sidney Tarrow. Dimana gerakan 

sosial harus memiliki penolakan terhadap hal yang sama, memiliki tujuan bersama 

dalam melakukan aksi, aksi dilakukan dengan adanya solidaritas internasional, dan 

individu yang terlibat melakukan interaksi secara berkelanjutan.36  

Oleh karena itu, menurut Sidney Tarrow, tidak semua aksi dapat 

dikategorikan sebagai gerakan sosial, meskipun aksi dilakukan berdasarkan 

solidaritas. Gerakan sosial yang muncul dari partisipasi individu yang bersifat 

sementara seperti keributan (riot) dan huru-hara (mob) menghasilkan solidaritas 

yang bersifat sementara pula, sehingga tidak dapat melanjutkan (sustain) penolakan 

bersama mereka kepada lawan. Rangkaian perlawanan (episode of contention) 

dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial, apabila rangkaian perlawanan ini 

didesain sebagai aksi yang berkelanjutan (sustaining collective action). Dalam 

keadaan domestik yang kacau (misalnya mengalami disorganisasi sosial) dan 

masyarakat yang merasa tidak aman karena adanya represi oleh pemerintah, maka 

sustaining collective action dapat diwujudkan melalui rangkaian proses perlawanan 

politik yang ditawarkan Sidney Tarrow dalam teori six processes of transnational 

contention. Dimana hasil penelitian melalui teori ini menitikberatkan pada 

                                                             
36 Sidney Tarrow, “Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics” (New York: 

Cambridge University Press, 2011), hlm. 31.  
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perluasan kekuatan dan respon elit dan kelompok lain terhadap aksi perlawanan 

yang dibangun.37 

Apabila ditinjau melalui definisi gerakan sosial oleh Sidney Tarrow, maka 

Gerakan BDS merupakan jenis gerakan yang berhasil berubah dari perlawanan 

menjadi gerakan sosial. Gerakan BDS memiliki empat hal yang dikarakteristikan 

pada gerakan sosial, yaitu individu yang mendukung Gerakan BDS memberikan 

penolakan terhadap kolonialisasi dan okupasi yang dilakukan rezim Israel di 

Palestina. Individu dalam Gerakan BDS juga memiliki tujuan bersama yaitu 

mengakhiri okupasi Israel dan meruntuhkan Tembok Pemisah, menekan pengakuan 

terhadap hak-hak dasar penduduk Palestina, serta menghargai, menghormati, dan 

mempromosikan hak penduduk Palestina.38 Solidaritas sosial dalam Gerakan BDS 

selanjutnya juga dapat ditemukan pada BDS Call tahun 2005 yang berhasil 

mengumpulkan berbagai komunitas lokal di Palestina untuk bersama-sama 

mengeluarkan seruan pemberlakuan aksi BDS kepada masyarakat internasional. 

Sedangkan interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite yaitu interaksi 

antara Gerakan BDS dengan PBB dalam  Konferensi Internasional Pemerintah 

Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Hak-hak Penduduk 

Palestina, yang diadakan oleh PBB pada 2 – 3 Desember 2014 di Andalusia, 

Spanyol. Dalam konferensi tersebut, Badan Koordinator Gerakan BDS (BNC), 

Mahmoud Nawajaa menyampaikan partisipasi pemerintah lokal Rio Grande Soul, 

                                                             
37 Ibid, hlm. 33-34.  
38 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “What is BDS?”, Loc.cit.  
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Brazil dalam menghentikan kerjasama dengan Israel sebagai bentuk dukungan 

kepada penduduk Palestina serta tujuan dari Gerakan BDS.39  

Interaksi berkelanjutan dengan penguasa yaitu pemerintah lokal dan oposisi 

yaitu pihak Israel telah dipenuhi Gerakan BDS, salah satunya melalui kampanye 

Derail Veolia/Alstom. Menurut penulis, Gerakan BDS telah memenuhi 

karakteristik gerakan sosial berkelanjutan yang digagas oleh Sidney Tarrow. 

Melalui empat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perlawanan melalui 

penerapan BDS adalah aksi kolektif berkelanjutan, bukan aksi kolektif sementara. 

Sehingga, aksi kolektif dapat berubah dari aksi perlawanan menjadi gerakan sosial 

berkelanjutan.  

2.2.1.1. Six Processes of Transnational Contention Theory 

Teori six processes of transnational contention merupakan sebuah teori 

yang penulis gunakan untuk meneliti aktivisme transnasional Gerakan BDS. Teori 

ini berasal dari kajian transformasi global yang dikembangkan oleh Sidney Tarrow 

dalam bukunya yang berjudul “The New Transnational Activism” terbit tahun 2005. 

Contention atau perlawanan politik adalah interaksi antara masyarakat yang sedang 

memperjuangkan suatu hal yang sama, dimana dalam interaksi tersebut mereka 

akan menentukan tuntutan dan target bersama.40 Dari definisi tersebut, penulis 

menyimpulkan perlawanan politik sebagai perlawanan bersama yang dilakukan 

                                                             
39 United Nations Information System on the Question of Palestine, “International Conference of 

Local Governments and Civil Society Organizations in Support of Palestinian Rights”, 

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-REPORT-Seville-Spain-

2014.pdf, hlm. 12 (diakses pada 24 Juli 2019).  
40 Dough McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, “Dynamics of Contentions” (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004), hlm. 5. 

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-REPORT-Seville-Spain-2014.pdf
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-REPORT-Seville-Spain-2014.pdf
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oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan, isu, dan target bersama 

kepada musuh bersama.  

Dalam teori ini Tarrow menjabarkan bahwa perlawanan politik yang 

dilakukan oleh aktivis di level lokal dapat mengalami pergeseran skala ke level 

internasional atau transnasional setelah melalui berbagai mekanisme dan proses. 

Keberhasilan pergeseran skala yang dilakukan oleh aktivis tidak lepas dari peran 

globalisasi dan internasionalisasi yang saat ini telah menjadi bagian dari sistem 

dunia. Globalisasi masa kini telah memfasilitasi aktivisme transnasional. 

Globalisasi juga merupakan sumber terkuat dari kemunculan aktor baru, hubungan 

dan ketimpangan baru. Oleh karena itu, globalisasi dapat dianggap sebagai trigger 

munculnya perlawanan transnasional. Sidney Tarrow kemudian menyebutkan 

bahwa meski globalisasi menghasilkan tuntutan dan pembingkaian dalam 

melakukan mobilisasi, internasionalisasi berperan dalam menyediakan struktur 

kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivisme transnasional.41 Sidney 

Tarrow memahami internasionalisasi sebagai upaya dalam mempererat hubungan 

tidak hanya hubungan horizontal yang dilakukan antar negara, pejabat pemerintah 

resmi, dan aktor non-negara, namun juga peningkatan hubungan secara vertikal, 

yaitu antara level sub-nasional, nasional, dan internasional.42 Bagi Sidney Tarrow, 

internasionalisme menyediakan struktur segitiga hubungan antara aktor negara, 

non-negara, dan lembaga internasional. Dari segitiga hubungan antara ketiga aktor 

tersebut, menghasilkan kesempatan yang digunakan oleh aktor untuk melakukan 

aksi kolektif di level yang berbeda.43 Dalam hal ini Sidney Tarrow memahami 

                                                             
41 Sidney Tarrow, “The New Transnational Activism” (Cambridge: Cambridge University Press, 

2005), hlm. 3. 
42 Ibid, hlm. 7-8. 
43 Ibid, hlm. 25. 



 

23 
 

internasionalisasi tidak hanya dari sisi peningkatan hubungan yang erat antar 

sesama aktor non-negara dan aktor negara. Namun lebih luas lagi, internasionalisasi 

juga dapat dilakukan oleh aktor non-negara untuk melakukan interaksi dan 

mempererat hubungan baik dengan aktor non-negara lainnya maupun dengan aktor 

negara di berbagai level.   

Aktivisme transnasional sendiri tidak dapat terjadi tanpa adanya rooted 

cosmpolitans. Sidney Tarrow mendefinisikan rooted cosmopolitan sebagai individu 

atau kelompok yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya dan kesempatan 

domestik maupun internasional. Dalam hal ini, rooted cosmopolitan juga akan 

membentuk aliansi transnasional dengan aktor eksternal lain yang sedang 

menghadapi lawan eksternal di wilayah mereka. Kemampuan mobilisasi yang 

dimiliki rooted cosmopolitan digunakan untuk memenuhi tujuan bersama yang 

disepasakati antara aktivis dan aliansi dalam menghadapi lawan transnasional. 

Rooted cosmopolitan terdiri dari aktivis dan advokat transnasional, pebisnis, 

pengacara, international civil servants, serta pegawai negeri sipil yang melakukan 

interaksi dengan international civil servants. Oleh karena itu, aktivis transnasional 

adalah bagian dari rooted cosmpolitan. Sidney Tarrow mendefinisikan aktivis 

transnasional sebagai kelompok yang masih terikat konteks nasional, namun 

terlibat dalam aktivitas perlawanan politik yang terhubung dengan jaringan 

transnasional. Hal ini yang kemudian membedakan aktivis transnasional dan aktivis 

lokal, dimana aktivis transnasional mampu dalam melakukan aktivitas perlawanan 

di level domestik dan juga level transnasional. Dalam melakukan pergeseran aksi, 

mereka juga memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh keadaan masyarakat 

sipil internasional yang kompleks. Untuk melakukan perlawanan politik, aktivis 
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transnasional dan aktivis lokal akan membentuk koalisi. Kerjasama antara aktivis 

transnasional dan aktivis lokal dalam koalisi menyebabkan perbedaan antara aktivis 

transnasional dan gerakan sosial kian mengabur dan sulit terlihat.44  

Dalam memahami lebih lanjut mengenai penyatuan aksi antara aktivis lokal 

dengan aktivis transnasional dalam melakukan perlawanan terhadap aktor 

eksternal. Serta pemahaman lebih dalam mengenai proses yang dilalui oleh aktivis 

lokal dalam menggeser skala perjuangan hingga level transnasional untuk  

memperjuangkan tuntutan, Sidney Tarrow menggagas teori enam proses 

perlawanan atau six processes of transnational contention. 

Bagan 2. 1. Six processes of transnational contention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: The New Transnational Activism. 

Bagan diatas merupakan mekanisme dan proses yang menggambarkan 

proses penyebaran aktivisme transnasional perlawanan dari skala lokal ke global. 

                                                             
44 Ibid. 
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Mekanisme ini dapat terjadi secara berurutan, acak, maupun tidak lengkap. 

Mekanisme ini diklasifikasikan dalam tiga level, yaitu domestik, transisi, dan 

transnasional atau internasional. Hal ini disebabkan, sebelum suatu aksi mecapai 

level transnasional, aksi selalu bermula di level domestik sebelum tersebar secara 

transnasional. Proses yang terjadi yaitu di level domestik terdiri dari proses global 

framing dan internalization, di level transisi terdiri dari proses diffusion dan scale 

shift, dan terakhir di level internasional terdiri dari proses externalization dan 

transnational coalition formation.45 Masing-masing mekanisme memiliki indikator 

yang mendorong proses dalam skala yang lebih kecil. Namun, dalam penelitian ini, 

penulis akan meneliti level transisi dan level internasional. Hal ini dikarenakan 

objek penelitian penulis yaitu kampanye Derail Veolia/Alstom yang diinisiasi oleh 

gerakan BDS akan lebih banyak fokus pada aksi yang dikoordinasikan secara 

transnasional. Selain itu, gerakan BDS yang diluncurkan pada tahun 2005 fokus 

pada aksi yang dilakukan secara lintas negara dan penyatuan solidaritas masyarakat 

sipil internasional. Sehingga akan lebih sesuai apabila penelitian dilakukan mulai 

dari level transisi hingga level internasional. 

1) Level Domestik 

Merupakan level pertama, dimana dalam level ini, aksi perlawanan berasal. 

Di level ini, aktivis lokal akan berkumpul dan menyusun aksi di level domestik 

untuk menarik lebih banyak dukungan. Meski begitu, aktivitas dan aksi perlawanan 

yang dilakukan di level ini belum dapat dikategorikan sebagai perlawanan 

                                                             
45 Ibid. 
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transnasional meskipun sudah berinteraksi dengan nilai dan aktor global. Dalam 

level domestik terdiri dari proses sebagai berikut. 

 Global Framing 

Global framing merupakan proses awal dari rangkaian proses transnasional 

perlawanan politik. Dalam proses ini, Sidney Tarrow menjelaskan proses yang 

dilalui oleh aktivis lokal dalam menghubungkan perjuangan lokal mereka dengan 

simbol global. Menurut Sidney Tarrow, terdapat dua cara penetrasi nilai dan simbol 

global kedalam perjuangan politik lokal, yaitu melalui structural equivalence dan 

global thinking. Menurut David Snow, structural equivalence adalah adanya 

episode perlawanan serupa yang terjadi di wilayah yang berbeda. Perlawanan 

serupa ini terjadi karena aktivis merespon ancaman eksternal dengan reaksi yang 

serupa di wilayah masing-masing. Meski begitu, structural equivalence tidak 

menghasilkan gerakan transnasional. Meski aksi perlawanan yang dilakukan 

memiliki pattern yang serupa antara wilayah satu dengan yang lain, namun aksi 

tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi secara lintas negara dan aksi 

perlawanan yang terjadi di berbagai negara menghasilkan outcomes yang berbeda.46 

Aksi protes anti-IMF yang populer dilakukan pada periode 1990 – 2000 oleh 

masyarakat dari berbagai negara disebut sebagai cikal bakal tumbuhnya gerakan 

keadilan global. Meski aksi ini menunjukkan adanya gelombang protes di berbagai 

negara, namun tidak ditemukan adanya solidaritas dalam aksi ini. Serangan, protes, 

dan aksi yang melawan IMF hanya dilakukan di lingkup domestik dengan tuntutan 

                                                             
46 Ibid, hlm. 60-64. 
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yang menyasar pemerintah domestik yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan 

IMF.47  

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Hans Schattle untuk mengetahui 

tentang penyebaran global thinking, dengan cara menghitung penggunaan istilah 

global dalam media informasi internasional. Maka, penulis berkesimpulan bahwa 

global thinking adalah suatu pemikiran atau gagasan yang menunjukkan individu 

atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat global, dengan mempercayai adanya 

identitas global yang lepas dari konteks nasional. Dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu mengenai penyebaran global thinking, ditemukan bahwa 

globalisasi telah mengubah cara masyarakat dalam menghasilkan pengetahuan dan 

ideologi. Menurut James Mittelman, globalisasi adalah bentuk kekuatan intelektual 

yang melekat pada sistem pengetahuan, disebarluaskan oleh lembaga yang 

memiliki otoritas, dan ada dalam bentuk ideologi neo-liberal. Oleh karena itu, bagi 

mereka yang memiliki power dan sejahtera, globalisasi adalah kebebasan, 

sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki hal tersebut, globalisasi adalah 

dominasi. Meski begitu, para elit yang bekerja secara langsung dalam sistem 

internasional serta kelompok lain yang melakukan kegiatan internasional, tidak 

membuat mereka dapat berpikir lebih global daripada masyarakat biasa. Meski 

mereka bekerja dalam jaringan internasional, mereka masih terikat dalam jaringan 

nasional.48  

Begitu pula dengan masyarakat biasa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Pippa Norris terhadap masyarakat Eropa Barat, menunjukkan bahwa meski negara-

negara Eropa Barat telah berintegrasi dalam Uni Eropa, namun globalisasi belum 

                                                             
47 Ibid, hlm. 68.  
48 Ibid, hlm. 68-70.  
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mampu menumbuhkan identitas global mereka sebagai masyarakat Uni Eropa. 

Apabila menemui pertanyaan mengenai identitas, banyak dari mereka yang 

menjawab dengan identitas nasional atau kenegaraan mereka, misalnya berasal dari 

Jerman dan sebagainya. Sedangkan, hanya sedikit dari mereka yang mengklaim diri 

mereka sebagai orang Eropa Barat. Hal yang sama tidak hanya terjadi dalam 

masyarakat Eropa Barat. Survey yang dilakukan oleh Jai Kwan Jung di tahun 1981 

– 2001 menunjukkan hanya 10% koresponden yang merasa dirinya memiliki 

keterikatan benua atau global. Lebih dari setengah koresponden memandang diri 

mereka bagian dari wilayah, dan sepertiga lainnya ingin diidentifikasi berdasarkan 

negara.49 

Menurut Sidney Tarrow berbagai survey yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu mengenai global thinking dan pengaruhnya dalam menumbuhkan 

identitas global menunjukkan bahwa kaum akademisi dan jurnalis telah berupaya 

untuk menyebarkan global thinking kepada masyarakat dan kaum elit. Saat global 

thinking disebarkan, maka saat itu pula identitas nasional juga tersebar. Oleh karena 

itu, perilaku masyarakat dapat berubah menjadi lebih global, namun dijalankan 

berdampingan sesuai dengan identitas nasional. Sejak periode 1990-an, telah 

banyak aksi protes yang dilakukan masyarakat untuk menentang globalisasi. Disaat 

yang sama, ketika mereka melakukan perlawanan terhadap globalisasi, namun 

globalisasi juga berperan sebagai penghubung yang menyatukan aktivis 

lingkungan, petani di dunia ketiga, penentang neo-liberalisme dan pendukung 

demokrasi global.50 Bagi aktivis, globalisasi memiliki dua sisi yang saling 

berlawanan. Disatu sisi aspek dalam globalisasi adalah sumber kesulitan bagi 

                                                             
49 Ibid, hlm. 71-72. 
50 Ibid, hlm. 72-73.  
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mereka, namun disisi lain globalisasi adalah penghubung bagi mereka untuk 

melakukan perlawanan. Dalam menjelaskan lebih dalam mengenai indikator-

indikator dalam proses global framing, Sidney Tarrow menggabungkan mekanisme 

pembingkaian milik David Snow dengan model global framing dari isu lokal milik 

Wood dan Moore. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan proses global 

framing. 

Bagan 2. 2. A descriptive model of global framing of domestic contention 

Sumber: The New Transnational Activism. 

Bagan tersebut disusun oleh Sidney Tarrow dengan menggabungkan 

mekanisme milik David Snow (frame bridging dan frame transformation) dengan 

mekanisme milik Wood dan Moore (communication and convergence dan 

internationalization) untuk menjelaskan proses masuknya global thinking dalam 

perlawanan lokal, sehingga terjadi global framing. Proses global framing bermula 

dari domestic claim yaitu klaim yang disusun oleh aktivis lokal mengalami 

internationalization melalui communication yaitu peningkatan akses informasi 

kepada target dan aliansi. Serta convergence yaitu penggabungan aliran politik 

dengan ideologi, nilai, dan target yang telah ada dalam masyarakat. 

Internationalization sendiri adalah kondisi dimana lembaga atau pemerintah tidak 

bertindak secara demokrasi karena mengabaikan aspirasi masyarakat dalam 

mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, aktivis melakukan frame bridging yaitu 
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menghubungkan dua atau lebih ideologi yang serupa, yang belum terhubung untuk 

membingkai isu atau masalah tertentu. Lalu frame transformation yaitu penanaman 

dan pengadopsian nilai-nilai baru dengan membuang nilai-nilai lama dan 

membingkai ulang hal-hal yang sebelumnya luput dari kegiatan framing.51 

Rangkaian dari indikator-indikator ini yang mendorong terjadinya global 

framing yaitu penggunaan simbol eksternal dalam merepresentasikan tuntutan 

domestik. Ketika global framing terjadi, maka tingkat perlawanan meningkat dan 

terdapat hubungan jarak jauh antara individu dan kelompok yang belum pernah 

bertemu sebelumnya.52 Meski begitu, global framing hanya menjelaskan 

penyebaran pesan mengenai perlawanan dengan istilah global di level domestik. 

Pada global framing tidak membahas mengenai hal yang terjadi setelah pesan 

tersebut tersebar, seperti kontak dan konflik antara penerima pesan dengan pihak 

oposisi yang sedang mereka lawan. 

 Internalization 

Mekanisme kedua yang terjadi di level domestik adalah internalization. 

Sidney Tarrow mendefinisikan internalization sebagai keterlibatan aktor eksternal 

dalam politik domestik sehingga menghasilkan hubungan segitiga antara 

masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional. Mekanisme 

internalization terdiri dari indikator-indikator yaitu pertama external pressure 

terjadi ketika pemerintah mengadopsi kebijakan dari lembaga internasional, baik 

berupa saran, insentif, regulasi, hingga sanksi ekonomi. Kedua adalah 

implementation yaitu pengimplementasian kebijakan oleh pemerintah dalam area 

                                                             
51 Ibid,  hlm. 62.  
52 Ibid, hlm. 60.  
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domestik atau nasional. Ketiga adalah protest yaitu respon dari kelompok 

masyarakat atas penerapan kebijakan tersebut di wilayah mereka, namun target dari 

protes adalah pemerintah domestik. Keempat adalah repression dilakukan oleh 

pemerintah terhadap kelompok yang melakukan protes. Pemerintah juga dapat 

berperan dalam memberikan konsesi kepada kelompok masyarakat dalam 

melakukan protes, serta sebagai brokerage antara kelompok masyarakat dan 

lembaga internasional.53 

Bagan 2. 3. A descriptive model of internalization 

Sumber: The New Transnational Activism. 

Dalam gambar diatas, lembaga internasional akan memberi tekanan kepada 

pemerintah untuk mengimplementasikan produk mereka di level domestik atau 

nasional. Pengimplementasian kemudian menghasilkan respon dari kelompok 

masyarakat yang meliputi kelompok advokasi dan akar rumput, yaitu protes kepada 

pemerintah. Setelah protes dari masyarakat terjadi, pemerintah akan menentukan 

perannya terhadap kelompok masyarakat untuk melakukan represi atau konsesi atas 

                                                             
53 Ibid, hlm. 80.  
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tindakan protes. Pemerintah juga berperan sebagai brokerage antara lembaga 

internasional dan masyarakat sipil.  

2) Level Transisi 

Level transisi merupakan level yang penting dalam perlawanan 

transnasional. Hal dikarenakan level transisi merupakan level dimana aktivis lokal 

mulai menyebarkan aksi mereka kepada aktivis di negara lain dan menyusun 

jaringan transnasional sebelum membentuk koalisi transnasional. Sehingga, apabila 

level transisi tidak terjadi, maka perlawanan akan stagnan di level lokal dan tidak 

dapat bertransformasi menjadi perlawanan transnasional. Mekanisme dalam level 

transisi akan penulis jabarkan sebagai berikut. 

 Diffusion 

Pada level transisi, mekanisme pertama adalah diffusion. Diffusion adalah 

proses penyebaran ide, gagasan, dan informasi mengenai gerakan atau aksi yang 

dilakukan di level lokal ke wilayah lain. Diffusion dapat menghasilkan aksi dengan 

pola serupa, namun dilakukan di tempat yang berbeda. Aksi tersebut muncul karena 

adanya paksaan (constraints) dan dorongan (inducements), sehingga terbentuk 

repertoire of contention. Paksaan dan dorongan tersebut dapat berupa 

pembangunan struktural masyarakat, seperti state bulding dan kapitalisme pasar.54 

Menurut Charles Tilly, repertoire of contention adalah sebutan yang mengarah pada 

aksi apapun yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memenuhi tujuan bersama. 

Kelompok ini juga telah siap untuk mengadopsi strategi baru ketika muncul 

kesempatan untuk melakukan aksi.55 Sebuah aksi perlawanan dapat ditiru dan 

                                                             
54 Tarrow, op.cit.,  hlm. 102. 

 
55 Charles Tilly, “The Contentious French: Four Centuries of Popular Struggle”, (United States of 

America: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986), hlm. 10. 
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dimodifikasi hingga berbeda dari asalnya. Misalnya, aksi petisi yang sebelumnya 

berhasil untuk melawan pejabat negara, digunakan untuk melawan perbudakan. 

Penyebaran informasi dan aksi yang dilakukan oleh aktivis lokal menyebabkan 

terjadinya modularity atau modularitas, yaitu tak-tik dalam melakukan perlawanan 

yang tersebar, diadopsi, dan dilakukan oleh aktivis di tempat lain secara lintas 

negara.56 

Difusi sendiri dapat terjadi dengan cepat karena adanya internationalization 

dan komunikasi global. Dalam hal ini, internationalization membentuk jaringan 

komunikasi yang digunakan secara terus-menerus untuk komunikasi antar aktivis 

di berbagai wilayah dan memberikan informasi mengenai keberadaan aktor atau 

lembaga yang memiliki ideologi serupa di berbagai tempat. Perkembangan 

komunikasi global saat ini menyebabkan informasi tersebar dengan cepat melalui 

internet. Selain itu, hal ini mempermudah aktivis untuk menjalin komunikasi secara 

lintas negara dengan aktor lain.57 Kedua hal ini yang kemudian disebut Sidney 

Tarrow sebagai faktor dasar yang mendorong terjadinya difusi transnasional. 

Difusi dapat terjadi melalui tiga alur yang berbeda sesuai dengan prosesnya, 

yaitu relational diffusion, non-relational diffusion, dan mediated diffusion. 

Relational diffusion adalah difusi yang terjadi karena adanya jaringan relasi 

kepercayaan yang terhubung dengan baik antar aktivis. Rasa kepercayaan dapat 

muncul karena kesamaan ras, kesamaan budaya, adanya hubungan kekeluargaan, 

atau hubungan relasi lainnya yang menyebabkan mereka memiliki “dunia” sendiri. 

Dalam “dunia” tersebut mereka akan berinteraksi dan meniru perilaku satu sama 

lain. Relational diffusion terjadi karena aktivis di tempat yang berbeda merasa 

                                                             
56 Tarrow, op.cit., hlm. 101-102.  
57 Ibid, hlm. 103. 
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memiliki kesamaan dalam hal identitas, nilai, atau ideologi yang dianut.58 

Relational diffusion kemudian menghasilkan attribution of similarity. Sidney 

Tarrow mendefinisikan attribution of similarity sebagai identifikasi secara timbal 

balik yang dilakukan oleh aktor di situs yang berbeda, dimana mereka 

mendefinisikan diri mereka serupa dengan aktor di situs lain untuk membenarkan 

tindakan bersama. Penyebaran informasi saja tidak menyebabkan seseorang 

mengadopsi ide, budaya, atau perilaku baru. Mereka butuh pengidentifikasian diri 

antara diri mereka (adopter) dengan innovator bahwa mereka serupa, sehingga dari 

pengidentifikasian tersebut menghasilkan pengadopsian ide, budaya, hingga 

perilaku yang serupa dengan aktor di situs lain.59 Meski begitu, dalam relational 

diffusion, jangkauan aksi terbatas karena hanya tersebar dalam jaringan 

kepercayaan tertentu saja.60 

Jenis difusi kedua adalah non-relational diffusion yaitu difusi yang terjadi 

melalui perkembangan teknologi media dan internet yang digunakan unruk 

menjalin komunikasi dan menyebarkan informasi. Non-relational diffusion 

kemudian menghasilkan theorization. Theorization adalah pengidentifikasian hal 

dan kegiatan secara abstrak dan menempatkannya ke dalam hubungan sebab – 

akibat atau skema fungsional. Theorization dapat dipahami sebagai penyebaran 

teori dalam melakukan aksi bersama. Oleh karena itu, aksi kolektif yang dilakukan 

di berbagai tempat memiliki pattern yang serupa, karena aksi tersebut telah 

dilakukan sesuai dengan teori yang telah dipahami bersama.61 Dalam difusi jenis 

ini, theorization memungkinkan terjadinya perpindahan pesan mengenai aksi ke 

                                                             
58 Ibid, hlm. 101.    
59 Dough McAdam, op.cit., hlm. 334. 
60 Tarrow, op.cit., hlm. 118. 
61 Ibid, hlm. 101-104.  
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tempat lain. Di tempat baru tersebut, masyarakat menerima pesan mengenai aksi 

sesuai dengan folk wisdom (kebijaksanaan masyarakat). Folk wisdom sendiri adalah 

tindakan mengubah aksi oleh masyarakat dengan mengurangi kompleksitasnya, 

sehingga menghasilkan bentuk aksi yang lebih sederhana sesuai dengan interpretasi 

penerima pesan.62 

Jenis difusi ketiga adalah mediated diffusion yaitu penyebaran difusi oleh 

broker. Dalam suatu jaringan sosial, tidak semua kelompok memiliki jaringan 

ikatan yang kuat. Ada beberapa kelompok yang memiliki ikatan yang lemah antara 

satu sama lain. Broker berfungsi dalam membuat ikatan yang lemah tersebut tetap 

hidup. Broker tidak berpartisipasi dalam aksi perlawanan politik karena broker 

memiliki posisi penting dalam mempengaruhi isi informasi yang dikomunikasikan 

kepada situs-situs lain yang belum terhubung.63 Mediated diffusion merupakan 

difusi yang sering digunakan oleh aktivis di negara dengan sistem pemerintah 

diktator dan memegang kendali kuat atas media. Dalam pemerintah represif, aktivis 

tidak dapat melakukan penyebaran perjuangan mereka melalui media, karena 

negara mengendalikan arus informasi yang masuk maupun keluar. Oleh karena itu, 

satu-satunya cara dalam melakukan difusi adalah melalui broker dalam mediated 

diffusion.  

                                                             
62 Ibid, hlm. 118.  
63 Sidney Tarrow, Loc.cit.  
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Bagan 2. 4. Alternative pathways of transnational diffusion 

Sumber: The New Transnational Activism 

Bagan diatas menggambarkan proses difusi transnasional. Proses difusi 

diawali dengan localized action yaitu adanya aksi yang dilakukan di level lokal. 

Aksi lokal mengalami internasionalisasi dan komunikasi kepada aktor lain. Setelah 

itu, terjadi penyebaran aksi melalui tiga cara, yaitu relational diffusion, non-

relational diffusion, dan brokerage. Ketiga cara tersebut selanjutnya mengarah pada 

indikator yang sama yaitu emulation (perilaku menyamai) bentuk lokal aksi di 

tempat atau situs lain dan berkontribusi dalam menyebarkan perlawanan politik ke 

tempat lain secara transnasional (non localized action).64 Meski begitu, difusi saja 

tidak cukup untuk membangun gerakan transnasional. Gerakan transnasional 

membutuhkan kerjasama berkelanjutan yang dilakukan di level internasional, 

membentuk jaringan kepercayaan yang luas, dan perlu adanya koordinasi aksi yang 

dilakukan secara lintas negara.65 

                                                             
64 Ibid, hlm. 102.  
65 Ibid, hlm. 119. 
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 Scale Shift 

Mekanisme kedua yang terjadi di level transisi adalah scale shift.  Definisi 

scale shift menurut Sidney Tarrow, Mc Adam dan Tilly adalah koordinasi jumlah 

dan level aksi perlawanan ke titik fokus perlawanan (tempat) yang berbeda. Hal ini 

melibatkan aktor baru, objek yang berbeda, dan tuntutan perlawanan yang lebih 

luas. Poin inti dari scale shift adalah perlawanan yang telah mengalami pergeseran 

ke level berbeda dapat menyebabkan perubahan tuntutan dan juga target aksi yang 

lebih luas. Scale shift adalah keadaan dimana aktivis di tempat yang berbeda 

menyadari adanya common cause (kesamaan penyebab/pemicu) yang mendorong 

mereka untuk melakukan perlawanan. Mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai 

anggota dari komunitas yang lebih luas, bertukar pengalaman dan cerita, serta mulai 

memahami satu sama lain ketika menyampaikan tuntutan di level kota maupun 

provinsi. Pada poin ini, mereka telah mengaburkan cellularization dalam 

masyarakat yang sebelumnya memisahkan mereka. Aktivis yang tersebar 

diberbagai tempat kemudian sadar bahwa perlu untuk menggabungkan kekuatan 

demi perlindungan diri.66  

Bagan 2. 5. A descriptive model of scale shift. 

Sumber: The New Transnational Activism 

Bagan diatas menggambarkan proses terjadi scale shift yang bermula dari 

perlawanan lokal. Seperti proses-peroses sebelumnya, proses scale shift dimulai 

                                                             
66 Ibid, hlm. 120-121.  
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dengan adanya aksi lokal atau local action. Coordination adalah penggabungan 

rencana aksi kolektif dan pembentukan kelompok atau lembaga baru yang 

menunjukkan adanya kolaborasi lintas negara. Coordination menghasilkan 

brokerage dan theorization. Brokerage adalah pihak yang menjembatani interaksi 

aktivis dari berbagai wilayah yang berbeda. Brokerage ini yang memungkinkan 

aktivis dari wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi antara satu sama lain. 

Theorization adalah gagasan yang dibentuk dari aksi tertentu yang diadaptasi 

menjadi gagasan umum yang dapat diterapkan pada aksi di situs atau tempat lain. 

Pada tahap selanjutnya, mekanisme ini menghasilkan object shift atau target shift 

(pergeseran objek atau target) dan claim shift (pergeseran klaim). Penulis 

memahami object shift sebagai pergeseran objek (target) aksi yang beragam. Saat 

aktivis melakukan aksi pada tingkat transisi, maka akan muncul aktor baru yang 

menjadi target aksi. Dalam hal ini, target aksi bergeser, tidak hanya target lokal 

yang ada pada tingkat domestik, namun juga terget baru pada tingkat transisi. 

Ketika aktivis telah memiliki target baru di tingkat yang baru, maka klaim juga akan 

berubah. Klaim yang sebelumnya digunakan aktivis pada tingkat domestik, tidak 

akan relevan lagi diterapkan di tingkat transisi, karena adanya keberagaman aktor 

yang menjadi target. Oleh sebab itu, aktivis perlu menggeser klaim (claim shift) 

atau membentuk klaim baru yang memungkinkan terjadinya pembentukan aksi 

kolektif oleh aktivis dari berbagai tempat yang berbeda secara transnasional. 

Mekanisme yang bekerja tersebut kemudian menghasilkan identity shift 

(pergeseran identitas) yaitu terjadinya mobilisasi identitas baru kedalam identitas 
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yang telah “tertanam” dalam diri individu. Sehingga, aktivis merasa bahwa diri 

mereka adalah bagian dari suatu organisasi atau gerakan sosial.67   

Dalam mekanisme scale shift memungkinkan terjadi pembentukan identitas 

kolektif. Namun, identitas kolektif sendiri tidak mudah untuk dibentuk.68 Sebelum 

melakukan perlawanan, individu telah memiliki identitas yang melekat pada diri 

mereka dan sulit untuk dilepaskan. Oleh karena itu, ketika individu menjadi anggota 

dari suatu gerakan sosial, identitas baru yang mereka dapatkan setelha bergabung 

dengan gerakan sosial menjadi renta dan mudah runtuh. Proses pembangunan 

identitas kolektif dalam suatu gerakan membutuhkan waktu yang lama dan belum 

lengkap. Hal ini dikarenakan tidak semua aktivis yang bekerja secara transnasional 

benar-benar lepas dari konteks nasional. Mereka menyamakan penyebab 

perlawanan yang terjadi di negara mereka dengan negara lain, serta memiliki ikatan 

yang lemah dengan gerakan internasional. Oleh karena itu, dalam membangun 

gerakan global, konstruksi identitas adalah tugas utama aktivis penyusun gerakan. 

Misalnya dalam sebuah kelompok dengan anggota yang beragam, keberagaman 

tersebut yang kemudian dijadikan dasar pembentukan identitas kolektif. Misalnya, 

world social forum yang memanfaatkan keberagaman mereka untuk membangun 

identitas kolektif toleran dan menerapkan sistem demokrasi deliberatif agar seluruh 

anggota dapat mengutarakan opini mereka melalui perwakilan yang mereka pilih 

dalam pertemuan.69 

Scale shift fokus pada proses coordination, brokerage, dan theorization, 

dimana dalam proses ini terdapat penyatuan kerjasama aktivis dan penyatuan 

                                                             
67 Ibid, hlm. 122.  
68 Ibid. 
69 Ibid, hlm. 135. 
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tuntutan, target, serta identitas. Ketika penyatuan kerjasama telah dilakukan oleh 

aktivis dari tempat yang berbeda, maka pada titik ini telah terjadi pergeseran 

perlawanan dari level lokal ke level transisi. Meski berada dalam level yang sama, 

difusi merupakan proses tradisional yang bergerak secara horizontal antara inisiator 

dan adaptor. Sedangkan scale shift adalah proses pertama yang dilakukan oleh 

aktivis untuk membangun sebuah gerakan sosial global. Karena pada proses ini, 

aktivis mulai membangun jaringan transnasional, serta melakukan koordinasi aksi 

dan strategi dengan aktivis lain secara lintas negara. Meski begitu, perlawanan yang 

mengalami scale shift tidak secara otomatis menjadi gerakan global. Hal ini 

dikarenakan, scale shift menyebabkan aksi perlawanan hanya mengalami 

transposisi (perpindahan posisi) aktivitas aktivis ke level baru, dari pada 

bertransformasi menjadi rootless cosmopolitan. Bahkan ketika aktivis telah 

melakukan pembingkaian global dan muncul kesempatan internasional untuk 

melakukan scale shift, banyak aktivis yang masih berakar (rooted) pada konteks 

domestik dan dibatasi pergerakannya oleh realitas politik domestik.70 

Meski sedikit mengecewakan, hal ini memiliki dua dampak positif bagi 

pertumbuhan politik transnasional. Pertama, transposisi memungkinkan gerakan 

domestik mengikatkan diri pada komitmen transnasional, namun tidak 

meninggalkan tuntutan domestik dan warga lokal yang mereka wakili. Kedua, 

aktivis dapat bergerak bebas dan menjalin ikatan dengan pihak manapun, sehingga 

jangkauan relasinya luas, dari pada menggantungkan diri pada ikatan yang kuat 

namun jangkauannya sempit seperti relational diffusion. Meski proses diffusion dan 

scale shift menciptakan sarana untuk menampung keluhan dan tuntutan dari 

                                                             
70 Ibid, hlm. 139.   
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masyarakat biasa, namun butuh usaha yang lebih besar untuk proses eksternal 

tuntutan domestik dan membentuk koalisi transnasional, sehingga perlawanan lokal 

dapat disebut sebagai perlawanan transnasional.71 

3) Level Internasional/Transnasional 

Level ini merupakan level terakhir dari rangkaian proses perlawanan 

transnasional. Dalam level ini aktivis telah berhasil menggeser perlawanan lokal ke 

level baru. Ketika sebuah perlawanan lokal telah sampai ke tahap ini, maka 

perlawanan tersebut telah bertransformasi menjadi perlawanan transnasional. 

Proses yang terjadi dalam level internasional/transnasional adalah sebagai berikut. 

 Externalization 

Proses externalization penting dilakukan oleh aktivis lokal yang 

menganggap bahwa negara tidak dapat memenuhi tuntutan mereka. Menurut 

Sidney Tarrow, externalization adalah proses yang dilakukan oleh aktivis untuk 

membawa klaim dan isu domestik keluar wilayah asal, demi memperoleh dukungan 

dari aktor eksternal.72 Sehingga, dukungan dari aktor asing dibutuhkan agar tujuan 

aksi tercapai. Pada masa kini, proses eksternal yang dilakukan oleh aktor domestik 

dipahami melalui sudut pandang transnasional. Upaya externalization sebelumnya 

telah diteorisasikan oleh Keck dan Sikkink dalam model boomerang effect, yaitu 

bagaimana aktor domestik yang melakukan perlawanan mendapat tekanan dari 

pemerintah nasional, sehingga mereka mencari dukungan aktor eksternal baik dari 

aktor negara, non-negara, maupun lembaga internasional. Namun, menurut Sidney 

Tarrow upaya extrenalization yang ditawarkan oleh Keck dan Sikkink, hanya 

                                                             
71 Ibid, hlm. 140-145.   
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terpaku pada hubungan bilateral secara lintas negara dan hanya fokus pada jenis 

kasus dimana pemerintah memblokir aktivitas aktor domestik ketika mereka 

mencoba untuk mengekspresikan klaim terhadap pemerintah.73  

Oleh karena itu, Sidney Tarrow berupaya untuk meluaskan jenis proses 

eksternal yang disesuaikan dengan keadaan domestik suatu negara. Proses eksternal 

tidak hanya perlu dilakukan oleh aktor domestik yang mendapat represi dari 

pemerintah nasional, dimana Keck dan Sikkink menganggap bahwa blokade adalah 

bentuk dari represi. Tarrow menyatakan bahwa pemblokiran tidak hanya terjadi 

ketika pemerintah melakukan represi, namun lack of responsiveness yaitu keadaan 

pemerintah yang tidak merespon klaim dan aksi aktor domestik juga merupakan 

bentuk dari blokade. Selanjutnya dua respon pemerintah dalam konteks domestik 

yang berbeda ini kemudian mengarah pada dua alur proses eksternal yang berbeda.  

Untuk melakukan proses eksternal, pembingkaian merupakan salah satu aspek yang 

penting untuk dilakukan. Menurut Tarrow, tidak ada klaim domestik yang secara 

langsung menarik perhatian masyarakat internasional. Agar klaim domestik 

menarik bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan perubahan 

pembingkaian yang secara khusus bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat 

secara lintas negara. Terkadang dalam beberapa kasus proses eksternal, aktivis 

tidak perlu melakukan pembingkaian ulang klaim domestik karena pembingkaian 

tersebut sudah tepat, dan hanya perlu diperluas untuk menarik perhatian masyarakat 

internasional. Namun, meski begitu ketika melakukan kampanye internasional, 

aktivis cenderung membingkai ulang klaim domestik tersebut agar mendapat 

dukungan internasional.74 Adapun tujuan aktivis domestik melakukan proses 

                                                             
73 Ibid, hlm. 145.   
74 Ibid, hlm. 147.  
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eksternal adalah agar mendapat dukungan masyarakat internasional dan terbentuk 

aksi kolektif global. Aksi kolektif ini dapat terwujud melalui tiga cara yang 

dilakukan oleh aktivis domestik yaitu melalui difusi informasi, akses terhadap 

lembaga, dan melakukan aksi langsung.  

Sidney Tarrow dalam bukunya menawarkan tiga jalur berbeda dalam 

melakukan proses eksternal yang disebut composite model of externalization.  

Proses proses eksternal akan disesuaikan dengan keadaan struktur domestik dan 

respon pemerintah atas perlawanan yang dilakukan oleh aktivis, sehingga proses 

proses eksternal tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama. Namun, meski 

proses eksternal dilakukan dengan cara yang berbeda, hasil akhir dari proses 

eksternal serupa, yaitu terbentuknya aksi kolektif yang berisi kerjasama antara 

aktivis lokal dengan aktivis dan advokat internasional. 

Bagan 2. 6. A Composite model of externalization 

Sumber: The New Transnational Activism. 

Bagan diatas menggambarkan proses yang terjadi dalam mekanisme 

externalization. Externalization dapat terjadi melalui tiga cara yang berbeda. 

Variasi externalization muncul berdasarkan dinamika struktur domestik, yaitu 

pembingkaian isu yang terjadi tergantung pada keadaan domestik atau perilaku 

pemerintah dalam menghadapi perlawanan. Selanjutnya, setelah mendapat respon 
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tertentu dari pemerintah, aktivis akan melakukan upaya untuk melakukan proses 

eksternal isu domestik kepada target eksternal.75 Proses dalam mekanisme 

externalization dimulai dengan adanya klaim yang dilakukan oleh aktivis mengenai 

isu domestik (domestic claim). Sesuai dengan struktur atau keadaan domestik, aksi 

perlawanan akan di respon oleh oposisi melalui tiga cara. Pertaman, repression atau 

tindakan penekanan yang dilakukan oleh oposisi terhadap aktivis. Kedua, lack of 

responsiveness yaitu oposisi kurang responsif dalam menghadapi aktivis. Ketiga, 

facilitation yaitu oposisi memberikan ruang bagi penuntut dalam melakukan aksi.  

Apabila pemerintah domestik merespon tuntutan aktivis dengan cara 

repression maka strategi framing yang digunakan adalah frame extension atau 

memperluas pembingkaian melalui information transmition and monitoring 

(information politics). Information transmition and monitoring (information 

politics) adalah keadaan dimana aktivis lokal berkerjasama dengan aktor domestik 

lain untuk melakukan penyebaran informasi mengenai isu dan tuntutan terhadap 

oposisi kepada masyarakat dan lembaga internasional, atau pemerintah di negara 

lain. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat umum 

secara luas.76  

Ketika pemerintah domestik kurang merespon tuntutan aktivis atau lack of 

responsiveness, maka strategi yang digunakan adalah frame bridging atau 

pembingkaian dengan menggunakan perantara. Cara ini dilakukan melalui 

institutional access seeking yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi 

eksternal yang lebih kuat dan dapat berperan sebagai perantara dalam proses 

                                                             
75 Ibid, hlm. 145.   
76 Ibid, hlm. 158.   
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eksternal isu dan tuntutan kepada masyarakat internasional.77 Kedua strategi 

sebelumnya merupakan strategi utama yang digunakan oleh aktivis domestik. 

Namun, apabila strategi tersebut tidak berhasil maka aktivis domestik akan 

menggunakan strategi terakhir, yaitu frame transformation dan direct action dalam 

proses eksternal isu dan tuntutan.  

Frame transformation adalah tahap dimana pembingkaian ulang yang 

dilakukan oleh aktivis dengan menyisipkan nilai-nilai dan pemahaman baru, 

terutama nilai atau pemahaman yang sesuai dengan isu namun tidak terbingkai 

dengan baik pada pembingkaian sebelumnya.78 Frame transformation mengarah 

pada direct action atau aksi langsung yaitu tindakan yang dilakukan oleh penuntut 

(aktivis) secara langsung. Aktivis dalam hal ini, tidak lagi meminta bantuan kepada 

pihak lain untuk melakukan proses eksternal, melainkan aktivis sendiri yang akan 

melakukan aksi langsung secara terbuka terhadap target dan menjalin kerjasama 

dengan kelompok maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan target 

tuntutan atau memiliki kesamaan nilai dan pandangan mengenai isu tersebut.  79  

Berdasarkan tiga alur tersebut, meski alur yang dialami berbeda sesuai 

dengan keadaan domestik, namun memiliki hasil akhir yang sama, yaitu terjadinya 

externalization. Dari proses tersebut, externalization menghasilkan kerjasama yang 

lebih terfokus dan terkoordinir antara aktivis lokal dengan aktivis internasional 

yang telah terbentuk sejak level transisi. Pada externalization mereka telah berhasil 

menyatukan nilai, ideologi, maupun identitas sehingga muncul kesediaan aktivis 

dan advokat internasional untuk membantu aktivis lokal dan memahami aktivitas 

                                                             
77 Ibid, hlm. 151. 
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mereka sebagai perjuangan bersama. Meski perkembangan norma-norma universal 

saat ini menjamin keberhasilan perlawanan karena adanya pembingkaian aksi 

dalam norma-norma tersebut, namun proses setelah proses eksternal yaitu 

pembangunan koalisi transnasional juga penting untuk diteliti.80  

 Transnational Coalition Forming 

Mekanisme terakhir yaitu transnational coalition. Menurut Sidney Tarrow 

dalam proses transnasional perlawanan, proses eksternal saja tidak cukup. Koalisi 

transnasional juga perlu dibentuk, namun diperlukan usaha lebih untuk membentuk 

dan menjaga koalisi transnasional. Koalisi menurut D. Meyer dan Corigall Brown 

adalah “is a generic form that can include a broad variety of negotiated 

arrangements of two or more organizations coordinating goals, demands, 

strategies of influence and events.” Yaitu kelompok yang dibentuk secara umum 

oleh dua atau lebih organisasi, yang bertugas untuk melakukan koordinasi tujuan, 

tuntutan, strategi dalam mempengaruhi pihak lain hingga melakukan event atau 

aksi.81  

Kerjasama dalam membangun koalisi terdiri atas dua bentuk, yaitu tingkat 

kerjasama (cooperation) dan durasi kerjasama (duration). Tingkat kerjasama 

(cooperation) dapat berkisar mulai dari meminjamkan nama kelompok untuk 

manifesto atau situs web untuk koordinasi strategi, negosiasi pembagian kerja, 

megumpulkan sumber daya, hingga kerjasama lainnya yang bertujuan untuk 

membangun organisasi payung permanen. Dalam durasi kerjasama (duration), 

kelompok dapat mempertahankan afiliasi permanen hanya untuk mendukung 

                                                             
80 Ibid, hlm. 160. 
81 Ibid, hlm. 166-167.  



 

47 
 

peristiwa atau acara yang diorganisasikan. Seluruh kerjasama dilakukan untuk 

membentuk perjanjian kerjasama permanen. Koalisi seringkali merupakan bentuk 

lembaga tersendiri atau terpisah dari struktur organisasi yang membentuk koalisi 

tersebut, dengan staff, anggota, dan pengumpulan dana yang independen.82 Berikut 

ini merupakan bagan yang menggambarkan bentuk koalisi berdasarkan intensitas 

dan durasi keterlibatan organisasi-organisasi yang membentuk koalisi.  

Bagan 2. 7. Descriptive typology of coalitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: The New Transnational Activism. 

Gambar diatas menunjukkan proses dalam membangun koalisi 

transnasional. Intensitas keterlibatan gerakan, organisasi, atau lembaga dalam 

koalisi dibedakan menjadi dua yaitu keterlibatan skala rendah (low involvement) 

dan keterlibatan skala tinggi (high involvement). Durasi dalam membangun koalisi 

dibedakan menjadi durasi singkat (short term) dan durasi jangka panjang (long 

term). Apabila keterlibatan aktivis hanya sedikit (keterlibatan skala rendah) dan 

                                                             
82 Ibid, hlm. 167.  
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dilakukan dalam durasi singkat, maka koalisi yang terbentuk adalah instrumental 

coalition, yaitu kelompok-kelompok yang bekerjasama karena memiliki minat atau 

masalah bersama. Namun, ketika masalah bersama hilang, mereka cenderung tetap 

mempertahankan hubungan kerjasama atau saling menjauh. Jika kerjasama 

dilakukan dalam durasi singkat, namun banyak aktivis yang terlibat (keterlibatan 

skala tinggi), maka koalisi yang terbentuk adalah event coalition yaitu menyatukan 

kelompok-kelompok dalam suatu kerjasama atau aksi kolektif karena adanya 

identitas bersama. Koalisi ini memiliki potensi untuk bertahan di masa depan. Jika 

kerjasama dilakukan jangka panjang, namun skala keterlibatan rendah, maka koalisi 

yang terbentuk adalah federated coalition yaitu kelompok-kelompok yang saling 

bekerjasama, namun tetap berkomitmen pada tujuan organisasi mereka masing-

masing.83 Apabila kerjasama dilakukan jangka panjang dan skala keterlibatan 

anggota tinggi, maka koalisi yang terbentuk adalah campaign coalition. Berbeda 

dengan federated coalition yang terikat pada hubungan formal pada level sistem 

internasional tertentu, campaign coalition dapat melakukan aksi di berbagai tempat 

yang berbeda. Mereka juga dengan bebas dapat memilih target aksi yang memiliki 

peluang yang menguntungkan sebelum menggabungkan aksi perlawanan.84 

Dalam koalisi yang berbentuk instrumental coalition, apabila aksi jangka 

pendek sukses, maka aktivis cenderung tidak melanjutkan koalisi secara lebih lanjut 

atau memperluas isu. Hal yang sama berlaku pada event coalition. Aktivis pada 

event coalition terbawa kegembiraan dalam melakukan aksi secara desentralisasi 

dan spontan, sehingga mereka akan sulit berubah menjadi kerjasama yang lebih 

tahan lama dan melawan bentuk lawan yang nyata. Jenis koalisi yang bersifat long 

                                                             
83 Ibid, hlm. 167-168.   
84 Ibid, hlm. 175.  
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term seperti federation coalition sendiripun memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk 

beradaptasi atau mengubah tempat dalam melakukan aksi.85 Dalam bentuk 

federated coalition, terdapat lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menerima 

tuntutan dari para aktivis. Aktivis kemudian membentuk organisasi payung untuk 

koordinasi dalam menyusun aksi. Organisasi payung ini sendiri disusun dari 

organisasi-organisasi di level nasional, sehingga koordinasi aksi dilakukan 

bergantung pada organisasi payung tersebut. Selain itu, organisasi payung dengan 

keanggotaan yang masih erat dengan konteks nasional, menyebabkan tidak semua 

anggota mendukung perjuangan satu sama lain. Oleh karena itu, kelemahan dari 

koalisi jenis ini adalah tidak fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan yang 

cepat, sehingga lambat dalam mengubah wilayah dalam melakukan aksi.86 

Menurut Sidney Tarrow, apabila dibandingkan dengan short term coalition, 

campaign coalition adalah jenis koalisi yang kurang menarik karena memiliki 

ambisi yang lebih sempit dan fokus isu yang lebih jelas dari pada federated 

coalition. Meski begitu, campaign coalition merupakan bentuk yang ideal karena 

lebih fleksibel dalam berpindah tempat dalam menanggapi ancaman dan peluang 

yang berubah, serta mampu membangun strategi aliansi jangka pendek sesuai 

dengan fokus yang berkembang saat itu. Maka dari itu, koalisi jenis ini merupakan 

kolaborasi transnasional yang paling berhasil.87 

2.3. Operasionalisasi Teori 

Dalam melakukan analisa mengenai aktivisme transnasional gerakan BDS 

dalam aksi Derail Veolia/Alstom, penulis menggunakan teori six processes of 

                                                             
85 Ibid, hlm. 178-179.  
86 Ibid, hlm. 172-173.  
87 Loc.cit.   
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transnational contention milik Sidney Tarrow. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

suatu aksi lokal dapat bertransformasi menjadi perlawanan transnasional setelah 

melewati proses-proses yang terbagi dalam tiga level, yaitu level lokal, transisi, dan 

internasional. Hal ini yang kemudian disebut Sidney Tarrow sebagai bentuk 

aktivisme transnasional baru. Untuk meneliti aktivisme transnasional aksi BDS 

dalam koalisi transnasional Derail Veolia/Alstom, penulis akan meneliti secara 

keseluruhan melalui tiga level. Dimulai dari level domestik, level transisi, hingga 

level internasional atau transnasional. Penting bagi penulis untuk meneliti secara 

keseluruhan, sehingga proses transnasional tidak terputus dan dapat terlihat sejak 

di level domestik. Berikut merupakan operasionalisasi teori yang penulis jabarkan 

dalam bentuk tabel operasionalisasi teori. 

Tabel 2. 1. Operasionalisasi Teori 

Teori Level Mekanisme Indikator Operasionalisasi 

Six Processes of 

Transnational 

Contention 

Level 

domestik/ 

Lokal 

Global framing 1. Domestic claim 1. Adanya klaim 

yang dikemukakan 

oleh aktivis BDS di 

level lokal (tempat 

asal aksi pertama 

kali terbentuk). 

2. Internationalization 2. Komunitas 

internasional yang 

mengabaikan 

perlindungan hak 

penduduk Palestina.  

3. Communication 3. Aktivis BDS 

meningkatkan akses 

informasi kepada 

target dan aliansi 

BDS melalui internet 

dan pertemuan 

langsung.  

4. Convergence 4. Aktivis BDS   
menggabungkan 

aliran politik, nilai, 

ideologi, dan target 
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melalui komunikasi 

antar aktivis.  

5. Frame bridging 5. Aktivis BDS 

menghubungkan 

ideologi-ideologi 

serupa dalam 

melakukan 

pembingkaian 

mengenai isu 

tertentu. 

6. Frame 

transformation 

6. Aktivis BDS 

mengadopsi nilai-

nilai baru untuk 

membingkai ulang 

isu. 

7. Global framing 7. Aktivis BDS 

membingkai isu 

lokal dengan nilai 

global. 

Internalization 1. External pressure 1. Adanya tekanan 

dari aktor eksternal 

untuk menerapkan 

kebijakan tertentu di 

wilayah Israel – 

palestina.  

2. Implementasi 

kebijakan dari aktor 

eksternal di level 

domestik. 

2. Pemangku 

kebijakan di wilayah 

Israel – Palestina 

menerapkan 

kebijakan tersebut. 

3. Protest oleh 

masyarakat sipil, 

advokat, dan 

grassroots atas 

penerapan kebijakan 

tersebut. 

3. Aktivis BDS 

melakukan protes 

terhadap penerapan 

kebijakan tersebut. 

4. Pemerintah 

merespon protest 

dengan 

repression/concession

. 

4. Pemerintah Israel 

merespon aksi protes 

dengan repression/ 

concession.  

5. Pemerintah 

berperan sebagai 
brokerage antara 

protester dan aktor 

eksternal. 

5. Pemerintah atau 

kelompok 
kepemimpinan di 

Palestina berperan 

sebagai brokerage 

antara aktivis BDS 
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dan pemerintah 

Israel. 

Level transisi Diffusion 1. Localized action 1. Aktivis BDS 

melakukan aksi di 

level lokal. 

2. Internationalization        

and communication 

2. Aksi BDS di level 

lokal mengalami 

internasionalisasi 

dan komunikasi 

kepada aktor lain 

secara lintas negara. 

3. Relational diffusion 

(attribution of 

similarity) / non-

relational diffusion 

(theorization) / 

mediated diffusion 

(brokerage) 

3. Aktivis BDS 

melakukan 

penyebaran aksi 

BDS melalui tiga 

jalur yang berbeda 

tersebut.  

4. Emulation 4. Muncul perilaku 

untuk menyamai 

aksi yang dilakukan 

oleh gerakan BDS di 

level domestik, 

namun belum 

terdapat aksi kolektif 

yang terhubung 

secara terorganisir. 

5. Non-localized 

action 

5. Terbentuk aksi 

BDS di negara lain. 

Scale shift 1. Local action 1. Aktivis BDS 

melakukan aksi di 

wilayah masing-

masing (lokal).  

2. Coordination 2. Aktivis BDS dari 

berbagai tempat 

menggabungkan 

rencana dan 

pengalaman lalu 

membentuk aksi 

kolektif. 

3. Brokerage 3. Terdapat pihak 

ketiga diluar 

Gerakan BDS yang 
berperan dalam 

menjembatani 

hubungan (interaksi 

dan komunikasi) 
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aktivis dari tempat 

yang berbeda. 

 

4. Theorization 4. Terdapat gagasan 

umum dalam 

melakukan aksi yang 

dilakukan oleh 

gerakan BDS yang 

diterapkan oleh 

aktivis di berbagai 

tempat. 

5. Object shift 5. Pergeseran target 

gerakan BDS yang 

semakin beragam 

ketika mulai 

berpindah dari level 

lokal ke level 

internasional.  

6. Claim shift 6. Pergeseran klaim 

dari gerakan BDS 

yang dibuktikan 

dengan muncul 

klaim baru yang 

berbeda dari klaim 

awal di tingkat 

domestik.  

7. Identity shift 7. Terdapat 

mobilisisasi identitas 

bersama baru 

diantara aktivis BDS 

dan aliansi. 

8. Scale shift 8. Aksi gerakan BDS 

mengalami 

pergeseran skala ke 

level internasional. 

 Level 

internasional/

transnasional 

Externalization 1. Domestic claim 1. Terdapat klaim 

yang berasal dari 

aktivis BDS seputar 

isu domestik. 

2. Repression/ lack of 

responsiveness/ 

facilitation 

2. Dalam merespon 

aksi, oposisi gerakan 

BDS bersifat 

represif, tidak 

responsif, atau 

memfasilitasi aktivis 

dalam melakukan 

aksi.  
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3. Frame extension/ 

frame bridging/ frame 

extension 

3. Dalam melakukan 

proses eksternal aksi, 

gerakan BDS 

melakukan perluasan 

pembingkaian 

(frame extension), 

menggunakan aktor 

lain sebagai 

perantara dalam 

pembingkaian 

(frame bridging), 

atau membingkai 

ulang isu dengan 

nilai dan 

pemahaman baru 

(frame 

transformation).   

4. Information/ 

access seeking/ 

direct action 

4. Aktivis BDS 

melakukan proses 

eksternal aksi dan 

isu melalui 

penyebaran 

informasi, 

menggunakan akses 

aktor lain, atau aksi 

langsung. 

5. Externalization 5. Terbentuknya aksi 

Derail 

Veolia/Alstom. 

Transnational 

coaliton 

forming 

1. Duration Koalisi Derail 

Veolia/Alstom 

bersifat intstrument 

coalition/event 

coalition/federation 

coalition/campaign 

coalition. 

   2. Intesity of 

involvement  

 

Sumber: Dikelola oleh penulis berdasarkan six processes of transnational 

contentions theory 
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2.4. Alur Pemikiran 

Bagan 2. 8. Alur Pemikiran 

Gerakan BDS

Level Domestik

Global Framing

Six processes of transnational 

contentions

Derail Veolia/

Alstom

Aktivisme

Transnasional

Internalization

Diffusion

Level Transisi

Scale Shift

Level Internasional

Externalization

Coalition Forming

Mengaitkan isu lokal dengan 
simbol dan ide global.

Adanya penyebaran infomasi 
dan ide mengenai aksi ke situs 
atau tempat lain 

Aksi atau gerakan  serupa mulai 
dieksternalisasikan ke situs atau 
wilayah lain

Adanya keterlibatan aktor 
eksternal dalam isu lokal 
sehingga mendapat respon dari 
masyarakat, advokat dan 
grassroots

Aksi yang sebelumnya 
dilakukan di level lokal mulai 
menggeser perlawanan dengan 
meluaskan tuntutan, target 
tuntutan, dan identitas gerakan

Pembentukan koalisi transnasional 
yang terdiri dari jaringan aktivis 
dan aliansi di wilayah lain 

 
Sumber: Dikelola oleh penulis berdasarkan teori six processes of transnational 

contention dari buku The New Transnational Activism milik Sidney Tarrow. 
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2.5. Argumen Utama 

Dalam meneliti aktivisme transnasional Gerakan BDS dalam aksi Derail 

Veolia/Alstom pada tahun 2005 – 2015, argumen utama penulis adalah meninjau 

proses perlawanan transnasional, bahwa level transisi sebagai level penting dalam 

teori ini. Level transisi menyebabkan gerakan BDS mampu dalam meluaskan skala 

perlawanan lokal terhadap okupasi Israel di tanah Palestina hingga ke level 

internasional. Keberhasilan proses transnasional tersebut menyebabkan aktivis dan 

aliansi gerakan BDS mampu dalam membangun koalisi transnasional yaitu Derail 

Veolia/Alstom dalam bentuk instrument coalition untuk menekan perusahaan asing 

asal Prancis yaitu Alstom dan Veolia agar keluar dari proyek JLR dan pasar Israel. 

Meski begitu, hasil dari kampanye transnasional Derail Veolia/Alstom 

hanya mampu mengeluarkan perusahaan Veolia, namun perusahaan Alstom masih 

tetap bertahan dalam proyek JLR dan pasar Israel. Hal tersebut terjadi karena 

bentuk instrument coalition merupakan bentuk koalisi paling lemah, sehingga 

ketika target utama tercapai, koalisi cenderung membubarkan diri atau tetap 

mempertahankan koalisi, hanya sebatas formalitas.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, penulis 

berupaya untuk menggambarkan dan menganalisa proses transnasional gerakan 

BDS hingga mampu membentuk koalisi transnasional yaitu Derail Veolia/Alstom 

yang menuntut agar perusahaan Veolia dan Alstom keluar dari proyek 

pembangunan JLR dan pasar Israel. Melalui teori yang penulis gunakan yaitu teori 

six processes of transnational contention milik Sidney Tarrow menjelaskan proses-

proses yang perlu dilalui oleh aktivis lokal yang sedang melakukan perlawanan 

politik lokal agar perlawanannya dapat meluas hingga level internasional.  

3.2. Ruang Lingkup 

Penulis menerapkan ruang lingkup berupa batasan waktu dalam meneliti 

aktivisme transnasional gerakan BDS dalam aksi Derail Veolia/Alstom yaitu tahun 

2005 hingga tahun 2015. Tahun 2005 merupakan periode Gerakan BDS didirikan. 

Sedangkan tahun 2015 merupakan tahun dimana perusahaan Veolia keluar secara 

resmi dari proyek JLR dan pasar Israel setelah menjual seluruh sahamnya. Setelah 

tahun 2015, meski perusahaan Alstom masih melakukan kegiatan ekonomi dalam 

proyek JLR dan pasar Israel, namun penulis tidak dapat menemukan publikasi 

mengenai aktivitas Derail Veolia/Alstom seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh 

karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian di tahun 2015. Apabila 

ditemukan data dan informasi diluar ruang lingkup penelitian, maka data dan 

informasi tersebut merupakan pendukung yang membantu penulis dalam 
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menggambarkan dan menganalisa proses transnasional aktivis gerakan BDS 

sebelum meluas hingga level internasional.  

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka. Melalui studi pustaka, data yang penulis himpun adalah data 

sekunder yang berasal dari artikel penelitian, jurnal, laporan penelitian, buku cetak, 

buku elektronik, press release, dokumen resmi pemerintah dan media internet yang 

berkaitan dengan isu yang sedang penulis teliti. Data-data yang penulis peroleh dari 

sumber sekunder tersebut kemudian penulis olah sebagai data utama dalam 

penelitian ini. 

3.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

adalah teknik analisa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan 

merupakan angka. Data disebut sebagai data kualitatif misalnya puas, rusak, gagal, 

berhasil, berprestasi, dan sebagainya.88 Setelah menghimpun data dari data 

sekunder, selanjutnya dalam menganalisa data kualitatif menggunakan kalimat-

kalimat yang disusun dalam sebuah teks yang luas dan tidak menggunakan alat 

bantu analisis matematika maupun statistika.89 

  

                                                             
88 Ulber silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 284. 
89 Ibid, hlm. 339.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

Dalam sejarah perkembangan BDS, aksi boikot ekonomi merupakan aksi 

boikot pertama yang dilakukan oleh warga Palestina. Aksi boikot ekonomi terhadap 

Israel merupakan aksi populer yang dilakukan oleh warga Palestina sebagai bentuk 

perlawanan tanpa kekerasan kepada lawan (non-violent resistance). Strategi ini 

kemudian menjadi strategi utama yang digunakan dalam intifada pertama dan 

kedua, yaitu momen pemberontakan dan perlawanan massal Palestina kepada 

Israel. Dalam perkembangannya, aksi BDS kian berkembang hingga dibentuklah 

Gerakan BDS oleh masyarakat Palestina sebagai strategi utama dalam melawan 

Israel yang diterapkan oleh masyarakat internasional. Dalam bab ini, penulis akan 

menjelaskan sejarah perkembangan aksi boikot hingga menjadi gerakan BDS yang 

dikenal pada masa kini. 

4.1. Aksi Boikot terhadap Israel di Masa Intifada I dan II 

Aksi boikot pertama kali dilakukan secara massal oleh penduduk Palestina 

pada masa Intifada pertama yang berlangsung dari tahun 1987 – 1996. Pada masa 

tersebut, penduduk Palestina mulai mengubah strategi perlawanan dari kekerasan 

menjadi strategi tanpa kekerasan (non-violent resistance) dalam memperjuangkan 

kebebasan. Aksi massa di Initifada I dipimpin oleh kelompok pemimpin lokal yaitu 

Unified National Leadership of the Uprising (UNLU). Pembentukan UNLU 

bertujuan dalam merumuskan strategi efektif untuk melakukan perlawanan anti-

kekerasan.90  

                                                             
90 Global Nonviolent Action Database, “Palestinians Wage Nonviolent Campaign During First 

Intifada, 1987 – 1988”, https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/palestinians-wage-nonviolent-

campaign-during-first-intifada-1987-1988, hlm. 6 (diakses pada 28 Maret 2019). 

https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/palestinians-wage-nonviolent-campaign-during-first-intifada-1987-1988
https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/palestinians-wage-nonviolent-campaign-during-first-intifada-1987-1988
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Selain mempimpin dan merumuskan strategi, UNLU juga berperan dalam 

menyebarkan budaya boikot kepada masyarakat Palestina melalui selebaran yang 

berisi instruksi dalam melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) 

terutama di OPT. Pembangkangan sipil dilakukan dengan cara memboikot produk 

buatan Israel, mengundurkan diri dari lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Israel, 

menolak membayar pajak kepada pemerintah Israel, dan melakukan protes serta 

demonstrasi tanpa kekerasan. Selain sebagai bentuk protes kepada pemerintah 

Israel, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan nasionalisme penduduk 

Palestina, sehingga dalam protes yang dilakukan, penduduk juga mengibarkan 

bendera Palestina, mengadakan pertunjukan teater tradisional, pembacaan puisi, 

dan menggunakan kostum tradisional Palestina.91  

Dalam Intifada I, aktivis dan masyarakat Palestina belum aktif menerapkan 

aksi boikot karena fokus yang terbagi. Saat itu, aktivis dan masyarakat Palestina 

juga sedang berusaha mengurangi ketergantungan dari pemerintah Israel di segala 

aspek. Mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan makanan. Selain itu, mereka 

juga sedang berusaha membangun sistem politik independen di wilayah OPT, 

terutama Gaza dan West Bank. Melalui instruksi yang dikeluarkan UNLU pada Mei 

1988, dimana UNLU menghimbau masyarakat Palestina mengakui Local 

Committee sebagai pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak lagi merujuk Civil 

Administration (pemerintah Israel) sebagai otoritas yang berwenang.92 

Pada masa intifada kedua yang berlangsung pada tahun 2000 – 2005, aktivis 

telah belajar dari kesalahan strategi yang mereka lakukan pada Intifada I. Aksi 

boikot di Initifada I kurang meluas karena dilakukan hanya pada momen tertentu 

                                                             
91 Ibid.  
92 Ibid. 
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saja. Di Initfada II, Popular Committee di tingkat desa berupaya mengubah strategi 

mereka dengan mengadakan aksi secara berkesinambungan atau rutin. Aksi 

terutama dilakukan di dekat Tembok Pemisah, agar dapat menyebar hingga wilayah 

Israel. Popular Committee adalah salah satu kelompok pemimpin Palestina, terdiri 

dari masyarakat desa (kelompok akar rumput) yang mengkoordinasikan Initifada 

II.93 Popular Committee sendiri mengkoordinasikan tiga jenis aksi, yaitu aksi 

protes, non-cooperation, dan intervention. Aksi boikot terhadap Israel 

dikoordinasikan dalam aksi non-cooperation.94 Melalui penjabaran ini, dapat 

dilihat bahwa aksi boikot di masa Intifada II menjadi salah satu aksi rutin yang 

dilakukan secara berkesinambungan, terutama di sekitar Tembok Pemisah. Aksi 

boikot yang lebih difokuskan dilakukan di sekitar Tembok Pemisah bertujuan agar 

penyebaran aksi ini lebih luas. Terlihat bahwa aktivis mulai ingin mengembangkan 

aksi boikot diluar wilayah Palestina.    

4.2. Pembentukan dan Perkembangan Boycott, Divestment, Sanction 

Movement 

Setelah mengembangkan aksi boikot di tingkat lokal, aktivis Palestina 

merasa usaha mereka tidak cukup untuk menekan Israel agar mematuhi hukum 

internasional. Aktivis Palestina juga merasa bahwa komunitas internasional tidak 

mampu menyelesaikan konflik dan mendorong perdamaian bagi Palestina maupun 

Israel. Setelah melakukan okupasi dan aneksasi di tahun 1967, resolusi yang 

dikeluarkan PBB dan Dewan Keamanan PBB telah meminta Israel untuk 

                                                             
93 Mubarak E. Awad, Journal of Palestine Studies, Vol. 13, No. 4, pp. 22-36, 1984, “Non-Violent 

Resistance in the Second Intifada”, 

https://www.jstor.org/stable/2536988?seq=1#page_scan_tab_contents, hlm. 6 (diakses pada 16 

Januari 2019).  
94 Ibid, hlm. 7.  

https://www.jstor.org/stable/2536988?seq=1#page_scan_tab_contents
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mengakhiri aktivitas ilegal di wilayah Palestina dengan menarik pasukan mereka 

dari wilayah tersebut. Meski begitu, Israel tetap melakukan perluasan wilayah 

dengan membangun pemukiman dan infrastruktur ilegal. Pada tahun 2001, World 

Conference Against Racism diadakan di Durban, Afrika Selatan. Pada konferensi 

tersebut, NGO yang hadir dari berbagai negara menyamakan kebijakan ilegal Israel 

di OPT dengan kebijakan apartheid dan rasis. Mereka kemudian meminta 

komunitas internasional untuk memberikan sanksi demi mengakhiri kebijakan 

ilegal dan agar Israel kembali mematuhi hukum internasional yang berlaku. Pada 

akhirnya, tuntutan masyarakat internasional kepada Israel dalam WCAR 2001 

menghilang karena adanya pengeboman gedung WTC 11 September 2001, 

sehingga perhatian dunia teralihkan ke insiden tersebut.95  

Pada tahun 2004 isu okupasi dan pembangunan ilegal yang dilakukan Israel 

kembali mencuat setelah ICJ mengeluarkan pendapat hukum (Advisory Opinion of 

International Court of Justice) atas pembangunan Tembok Pemisah yang dibangun 

oleh Israel di OPT, menyatakan bahwa: 

“all States are under an obligation not to recognize the illegal situation resulting from the 
construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East 
Jerusalem. They are also under an obligation not to render aid or assistance in maintaning 
the situation created by such construction. It is also for all States, while respecting the 
United Nations Charter and international law, to see to it that any impediment, resulting 
from the construction of the wall, to the exercise by the Palestinian people of its right to 
self-determination is brought to an end. In addition, all the States parties to the Geneva 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 
are under an obligation, while respecting the United Nations Charter and international law, 
to ensure compliance by Israel with international humanitarian law as embodied in that 
Convention.”96 

                                                             
95 Rich Wiles, “Generation in Palestine Voices From the Boycott, Divestment, and Sanctions 

Movement” (London: Pluto Press, 2013), hlm. 66.  
96 Maia Carter dan Julie M. Norman, “Nonviolent Resistance in the Second Intifada: Activism and 

Advocacy” (New York: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 139.  
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Ini berarti bahwa ICJ mewajibkan negara-negara dalam komunitas internasional 

untuk menghentikan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Israel, hingga 

Israel memenuhi kewajibannya terhadap hukum internasional dan hukum 

humaniter internasional yang dinyatakan dalam Geneva Convention tahun 1949. 

Pernyataan dari ICJ ini kemudian yang mendasari masyarakat sipil Palestina 

membentuk kampanye BDS.97 

Setelah ICJ mengeluarkan pendapat tersebut, masyarakat sipil Palestina 

merasa bahwa aktor negara tidak sepenuhnya menghentikan hubungan 

kerjasamanya dengan Israel. Mereka menganggap bahwa komunitas internasional 

menutup mata atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Komunitas 

internasional yang terdiri dari aktor negara, terutama High Contracting Parties on 

Geneva Convention 1949 sebagai pihak tertinggi dari Geneva Convention yang 

bertugas untuk memastikan pernghormatan terhadap hukum dalam berbagai 

keadaan, serta mencari dan menuntut pihak yang melakukan pelanggaran berat 

terhadap Konvensi Jenewa tidak melakukan apapun kepada Israel. Teguran yang 

diberikan kepada Israel hanya berupa teguran ringan yang tidak berkelanjutan. Bagi 

aktivis Palestina, komunitas internasional dianggap telah memberikan impunitas 

hukum, sehingga pelanggaran yang dilakukan Israel terus meningkat, terutama 

pelanggaran dalam hal memindahkan penduduk Yahudi, membangun pemukiman, 

dan infrastruktur lain penunjang aktivitas masyarakat Yahudi di OPT secara 

ilegal.98  

                                                             
97 Ibid.  
98 Wiles, Op.cit., hlm. 62-63.  
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Kekecewaan penduduk Palestina kemudian memicu inisiatif yang 

dilakukan oleh masyarakat sipil. Pada 9 Juli 2005 untuk memperingati satu tahun 

setelah keluarnya pendapat ICJ, koalisi masyarakat sipil Palestina yang terdiri lebih 

dari 170 kelompok pebisnis, kelompok keagaamaan, organisasi masyarakat, 

asosiasi masyarakat, serikat pekerja, kelompok akademik, dan partai politik 

mengeluarkan seruan pemberlakuan boikot, divestasi, dan sanksi yang menargetkan 

Israel kepada masyarakat internasional. Aksi BDS ini terinspirasi dari gerakan anti-

apartheid Afrika Selatan.99 Seruan tersebut selanjutnya dikenal sebagai BDS Call. 

Dalam BDS Call, koalisi masyarakat sipil Palestina mengajak masyarakat sipil 

internasional untuk mendukung gerakan BDS dengan mengimplementasikan aksi 

boikot kepada Israel, melakukan divestasi dari perusahaan Israel, dan menekan 

pemerintah nasional untuk melakukan embargo dan sanksi kepada Israel sebagai 

bentuk perlawanan. Dalam dokumen BDS Call juga disebutkan bahwa aksi BDS 

akan dihentikan apabila Israel telah memenuhi tuntutan mereka, yaitu: (1) 

Mengakhiri seluruh tindakan okupasi kolonisasi, serta menghancurkan tembok 

pemisah; (2) Mengakui persamaan hak-hak dasar warga Arab-Palestina yang 

bermukim di Israel; (3) Menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak-hak 

pengungsi Palestina dengan mengembalikan mereka ke rumah dan properti asal 

sesuai dengan resolusi PBB no. 194.100 Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama 

Gerakan BDS adalah agar pihak Israel menghentikan penjajahan yang dilakukan di 

OPT, menarik pasukan dan warga mereka dari OPT, serta mengakui dan 

menghargai hak asasi manusia penduduk Palestina. 

                                                             
99 Barnes, Loc.cit..  
100 Barghouti, Op.cit., hlm. 240.  
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BDS Call kemudian menjadi dasar terbentuknya Gerakan BDS setelah 

penduduk Palestina berkomitmen untuk menyatukan aksi BDS di wilayah mereka 

dalam satu wadah kerjasama yaitu Gerakan BDS. Agar aksi terkoordinasi dengan 

baik, Gerakan BDS kemudian membentuk BDS National Committee (BNC). BNC 

dibentuk pada November 2007 dalam Konferensi BDS pertama warga Palestina di 

Ramallah, Palestina. BNC berfungsi sebagai badan koordinasi kampanye BDS di 

seluruh dunia dan berperan dalam memperkuat dan menyebarkan budaya boikot 

sebagai strategi utama dalam melawan Israel; memformulasikan strategi yang 

sesuai dengan BDS Call; sebagai sumber rujukan aksi BDS bagi aktivis 

internasional; sebagai koordinator dan pendukung aksi BDS di berbagai wilayah.101 

Sebagai badan koordinator utama, BNC juga bertugas dalam mendirikan 

kampanye dengan aktivis lokal dan global; melakukan advokasi isu melalui lobi 

dengan pemangku kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan lokal; melakukan 

koordinasi dengan aktivis lokal dan global melalui konferensi; melakukan pelatihan 

kepada organisasi pendukung BDS mengenai standar kerja kampanye BDS; serta 

meningkatkan kesadaran dan informasi masyarakat melalui workshop dan 

pengembangan website Gerakan BDS; BNC juga bertugan untuk mengembangkan 

kampanye BDS diluar wilayah Palestina. BNC memiliki 29 anggota yang terdiri 

dari serikat masyarakat, organisasi, jaringan, dewan nasional, dan koalisi.102 Selain 

itu, melalui situs web bdsmovement.net, gerakan BDS membagikan informasi 

mengenai gerakan, kampanye yang saat ini sedang berlangsung, dan informasi 

                                                             
101 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “BDS National Committee”, 

https://bdsmovement.net/bnc (diakses pada 17 Januari 2019). 
102 Ibid.  

https://bdsmovement.net/bnc
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mengenai keberlangsungan serta keberhasilan aksi yang mereka jalankan secara 

bebas kepada masayarakat umum.  

Gambar 4. 1.: Situs web gerakan BDS 

 

 

 

Sumber: BDS Movement 

Pada tahun 2008, Gerakan BDS berhasil mengembangkan kampanye BDS 

diluar wilayah Palestina. Pada 31 Oktober 2008, NGO lokal Palestina melakukan 

kolaborasi dengan  NGO Eropa menyelenggarakan Bilbao Initiative di kota Bilbao, 

Basque, Spanyol. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang 

dikoordinasikan dibawah Gerakan BDS di Eropa. Selain diikuti oleh NGO 

Palestina, juga diikuti oleh NGO asal Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya. 

Pertemuan Bilbao kemudian menghasilkan deklarasi dan action plan baru di tingkat 

Eropa untuk melawan Israel. Dalam deklarasi tersebut, masyarakat sipil Palestina 

dan Eropa sepakat untuk melawan rezim Israel yang melakukan genosida kepada 

warga Arab-Palestina sejak tahun 1948 dan menolak apartheid, kolonialisme, dan 

okupasi. Mereka juga menolak perasaan eksklusif bangsa Yahudi terhadap 

Palestina melalui penerapan kebijakan-kebijakan rasis dan menekan Israel untuk 

bertanggungjawab karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum 

internasional dan kegagalan komunitas internasional dalam mengatasi konflik ini. 
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Oleh karena itu masyarakat sipil internasional diminta untuk memikul tanggung 

jawab politik dan moral bersama untuk mengakhiri penindasan yang dirasakan oleh 

Palestina dengan cara menerapkan aksi BDS.103  

Untuk memenuhi tujuan Gerakan BDS, terutama bagi aktivitas kampanye 

yang difokuskan di Eropa, maka pertemuan juga menghasilkan action plan. Dalam 

action plan, aktivis BDS menetapkan Eropa sebagai area utama pengembangan 

kampanye BDS. Di Eropa, aktivis BDS akan melakukan koordinasi kampanye 

kolektif, melakukan edukasi kepada masyarakat dan pejabat pemerintah demi 

mengumoulkan lebih banyak dukungan terhadap BDS. Melalui Bilbao Iniative, 

Gerakan BDS berupaya untuk membangun jaringan kerjasama baru dengan 

menekan lembaga-lembaga resmi pemerintah regional Eropa, pemerintah nasional 

negara-negara Eropa, dan PBB. Tidak hanya itu, mereka juga menekan perusahaan 

lokal untuk ikut berpartisipasi dengan mengimplementasikan tindakan boikot dan 

divestasi. 104 Oleh karena itu, sejak 1 November 2008, aktivis Palestina, Israel, dan 

internasional mulai melakukan kampanye Derail Veolia/Alstom yang menargetkan 

perusahaan internasional.  

4.3. Pembangunan Jerusalem Light Rail dan Aksi Transnasional Derail 

Veolia/Alstom  

Pada tahun 2002 konsorsium City Pass memenangkan tender pembangunan 

Jerusalem Light Rail (JLR). Konsorsium City Pass terdiri dari tiga perusahaam 

domestik Israel dan dua perusahaan Prancis yaitu Alstom dan Veolia. Pembangunan 

                                                             
103 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Final Declaration and Action Plan of the Bilbao 

Initiative”, https://bdsmovement.net/news/final-declaration-and-action-plan-bilbao-initiative 

(diakses pada 18 Januari 2019). 
104 Ibid.  

https://bdsmovement.net/news/final-declaration-and-action-plan-bilbao-initiative
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JLR sendiri sejak awal memperoleh berbagai kritikan terutama dari aktivis 

Palestina. JLR merupakan proyek implementasi dari Jerusalem Transportation 

Master Plan 2020 yang digagas oleh Ministry of Transport dan Jeruslaem 

Municipality. Rencana jangka panjang ini merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan Israel untuk membangun delapan jalur kereta sepanjang 125 km² di 

seluruh Yerusalem. Israel merasa berhak untuk melakukan pembangunan di 

wilayah ini karena menganggap Yerusalem Timur telah menjadi bagian dari 

otoritas mereka setelah Six Day War tahun 1967. Melalui tindakan aneksasi, Israel 

berupaya agar Kota Yerusalem menjadi ibukota negara mereka, namun hal tersebut 

belum dapat terwujud karena status Yerusalem merupakan wilayah sengketa dalam 

hukum internasional. Sebagai otoritas dengan power yang lebih kuat dari Palestina 

dan klaim mereka atas Yerusalem tersebut, Israel merasa bahwa mereka berhak 

untuk melakukan pembangunan di Yerusalem, meski hal tersebut melanggar 

Konvensi Jenewa. Selain itu, pembangunan JLR diperkuat dengan alasan bahwa 

tindakan ini merupakan cara yang efektif untuk mempererat hubungan Israel dan 

Palestina.105 

Sedangkan bagi aktivis BDS, proyek JLR merupakan pelanggaran “secara 

halus” terhadap hukum internasional. Jerusalem Transportation Master Plan dan 

JLR yang didesain menghubungkan pemukiman ilegal Yahudi di Yerusalem Timur 

dengan Israel merupakan cara Israel untuk melakukan yahudisasi di Yerusalem. 

Yahudisasi mendorong pertumbuhan populasi Yahudi dan menekan populasi Arab-

Palestina di Yerusalem. Selain itu, pembangunan JLR yang mereka sebut sebagai 

cara efektif dalam mempererat hubungan Israel – Palestina bukanlah satu-satunya 

                                                             
105 Railway Technology, Loc.cit.  
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alasan pembangunan proyek ini. Aktivis Palestina melihat adanya maksud tertentu 

untuk menghilangkan populasi Yahudi di Yerusalem melalui proyek ini.106  

Gambar 4. 2. : Light Rail Station Map 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jerusalem Transportation Master Plan Team107 

Gambar diatas menunjukkan wilayah-wilayah yang dilewati oleh JLR dari 

Yerusalem Barat – Yerusalem Timur atau disebut juga sebagai jalur pertama JLR. 

Klaim Israel atas Yerusalem ini kemudian yang ditentang oleh aktivis BDS dan 

warga Palestina. Aktivis BDS menganggap bahwa pembangunan JLR telah 

melanggar beberapa hukum internasional. Hukum internasional yang dilanggar 

yaitu (1) Resolusi PBB yang dikeluarkan pada Konvensi Jenewa ke-empat telah 

menetapkan bahwa pemukiman penduduk Yahudi yang dibangun di OPT adalah 

pemukiman ilegal; (2) Pada 9 Juli 2004, berdasarkan berbagai pertimbangan, 

penasihat International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan landasan hukum dalam 

konflik Israel – Palestina yang menyatakan bahwa infrastruktur dan proyek apapun 

                                                             
106 Barghouti,  Op.cit., hlm. 153.   
107 The Jerusalem Transportation Master Plan Team, “Light Rail Station Map”, 

http://www.jet.gov.il/Web/En/Info/LightRail/Maps/1794.aspx (diakses pada 18 Januari 2019).  

http://www.jet.gov.il/Web/En/Info/LightRail/Maps/1794.aspx
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yang dibangun untuk memberikan pelayanan kepada koloni atau bertindak untuk 

melanggengkan kekuasaan koloni di wilayah yang diokupasi maka dianggap ilegal. 

Atas dasar hukum tersebut, aktivis BDS menentang pembangunan BDS karena 

dianggap sebagai tindakan yang ilegal; (3) Berdasarkan The Hague Convention IV 

on Respecting the Laws and Customs of War on Land, PLO berargumen bahwa: 

“As an occupant, Israel has no sovereign rights or title to the OPT, including East Jerusalem. 
Consequently, it may only undertake changes in East Jerusalem and the rest of the OPT for 
the benefit of the occupied Palestinian population or for military necessity. As the Light Rail 
neither caters to the needs of Palestinian civilians nor serves any genuine military purpose, 
the Light Rail constitutes an illegal change to East Jerusalem and neighbouring West Bank 

areas.” 108 

Dalam argumen tersebut PLO menyatakan Israel tidak memiliki hak kedaulatan 

apapun di OPT, termasuk Yerusalem Timur. Pembangunan JLR tidak sepenuhnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Palestina, karena pada akhirnya 

fasilitas ini hanya akan memenuhi kebutuhan Israel. Selain itu, pembangunan ini 

memiliki motif tertentu untuk menghubungkan OPT melalui fasilitas transportasi 

yang dibangun oleh Israel.  

Setelah penandatanganan kontrak antara City Pass dan pemerintah Israel, 

maka perusahaan-perusahaan anggota City Pass diberi kewenangan oleh 

pemerintah Israel untuk membangun dan mengelola jalur pertama JLR hingga 30 

tahun mendatang.109 Oleh karena itu, pada tahun 2008 setelah Bilbao Iniative 

diadakan, fokus utama aktivis internasional adalah menghentikan keterlibatan 

perusahaan Veolia dan Alstom dalam pembangunan JLR karena dianggap 

membantu dan mendukung Israel dalam melakukan kejahatan kemanusiaan kepada 

penduduk Palestina melalui kampanye Derail Veolia/Alstom. 

                                                             
108 Barghouti, Loc.cit.. 
109 Railway Technology, Loc.cit..  
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Kampanye Derail Veolia/Alstom diluncurkan secara resmi pada bulan 

November 2008 dengan menggabungkan kekuatan aktivis BDS di berbagai wilayah 

yaitu di Eropa, AS, dan Timur Tengah. Meski aksi diluncurkan tahun 2008, aksi 

yang menunjukkan penolakan masyarakat kepada perusahaan Veolia dan Alstom 

(khusunya Veolia) di Eropa Barat telah terlihat sejak tahun 2006. Menurut penulis, 

Derail Veolia/Alstom yang diluncurkan pada tahun 2008 merupakan peluncuran 

aksi secara resmi dengan kerangka kerja dan fokus aksi yang lebih terorganisir 

dengan fokus kampanye yang meluas hingga keluar wilayah Eropa. Di tahun 2006 

aksi ini hanya mampu menjangkau negara-negara Eropa. Setelah tahun 2008, aksi 

meluas ke hingga Amerika Serikat dan Timur Tengah. Aksi transnasional ini 

kemudian mampu mencapai keberhasilan dalam menghentikan kerjasama 

pemerintah dan perusahaan lokal dengan perusahaan Veolia dan Alstom. Berikut 

merupakan daftar aksi Derail Veolia/Alstom yang mengalami keberhasilan terbesar 

di beberapa negara. 

 Britania Raya 

Aksi Derail Veolia/Alstom di UK diawali dengan pernyataan Daniel 

Machover seorang pengacara dan pendiri Lawyer for Palestinian Human Rights. 

Menurut Machover, hukum Public Procument Regulations UK tahun 2006 yang 

merupakan implementasi dari EU Directive 2004/18/EC dapat digunakan untuk 

menjerat keterlibatan perusahaan Veolia dan Alstom. Berdasarkan hukum tersebut, 

Machover berargumen bahwa Prancis dapat menjadi pelanggar hukum apabila tidak 

menghentikan keterlibatan Veolia dan Alstom sebagai operator publik JLR. 

Argumen Machover juga diperkuat dengan article 45 EU Directive yang 

menyatakan bahwa bahwa pelaku ekonomi “may be excluded from participation in 
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a contract” jika “has been guilty of grave professional misconduct proven by any 

means which the contracting authorities can demonstrate”.110 Ini berarti bahwa 

pelaku ekonomi tertentu dapat dikucilkan dari kontrak kerjasama apabila telah 

terbukti melakukan kesalahan profesional.  

Menurut Machover landasan hukum ini dapat digunakan oleh pemerintah 

lokal untuk menngisolasi kedua perusahaan tersebut dari berbagai kontrak 

kerjasama. Terlebih EU Directive sendiri juga telah mengatur bahwa perusahaan 

yang melakukan kesalahan berat dapat dikecualikan dari kontrak kerjasama. 

Ditambah dengan tekanan yang tinggi kepada kedua perusahaan ini, Machover 

berharap pembingkaian aksi Derail Veolia/Alstom menggunakan pendekatan 

hukum seperti ini dapat ditiru oleh negara-negara Eropa.111 Selain melakukan aksi 

melalui pendekatan hukum, aksi langsung Derail Veolia/Alstom juga dilakukan 

secara langsung di berbagai wilayah UK. Di UK sendiri, kampanye yang 

menargetkan perusahaan Veolia mengalami keberhasilan terbanyak sejak tahun 

2006 – 2013. 

Keberhasilan pertama aksi masyarakat sipil melawan perusahaan Veolia 

terjadi pada Agustus 2006. Organisasi solidaritas Palestina di Irlandia yaitu Ireland 

Palestine Solidarity Campaign dan Irish Trade Union berhasil menekan perusahaan 

Veolia untuk tidak melatih orang-orang Israel untuk mengemudikan tram di Dublin 

Luas tram. Dengan adanya tekanan ini, perusahaan Veolia terpaksa membatalkan 

kesepakatan dengan City Pass untuk rencana pelatihan.112 Di bulan Desember 2010, 

                                                             
110 Barghouti, Op.cit.., hlm. 155  
111 Ibid, hlm. 156. 
112 Palestinian Grassroot Anti-Apartheid Wall Campaign, “Connex Ireland Forced to Cancel 

Contract with Occupation”, https://www.stopthewall.org/2006/08/19/connex-ireland-forced-

cancel-contract-occupation (diakses pada 24 Maret 2019).  

https://www.stopthewall.org/2006/08/19/connex-ireland-forced-cancel-contract-occupation
https://www.stopthewall.org/2006/08/19/connex-ireland-forced-cancel-contract-occupation
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perusahaan Veolia kembali kehilangan kontrak layanan pengumpulan sampah dan 

pembersihan jalan di Edinburgh, Skotlandia setelah Scottish Palestinian Solidarity 

Campaign melakukan aksi protes terhadap perusahaan dan mempengaruhi 

pemerintah lokal untuk menolak kerjasama dengan perusahaan Veolia.113 Di 

London Borough of Richmond, aktivis Palestine Solidarity Campaign mengirim 

surat kepada pemerintah lokal untuk menghentikan hubungan kerja dengan 

perusahaan Veolia karena telah melakukan pelanggaran berat berdasarkan Public 

Contract Regulations 2006. London Borough of Richmond Council kemudian 

melakukan berbagai pertimbangan dan memutuskan untuk menghentikan 

kerjasama dengan tidak memberikan kontrak publik apapun kepada perusahaan 

Veolia.114  

Dalam tahun yang sama, aktivis dan pendukung Palestina di Portsmouth 

yang dipimpin oleh The Portsmouth and South Downs Solidarity Campaign 

melakukan demonstrasi untuk menekan Portsmouth City Council agar tidak 

memberikan kontrak pengumpulan limbah masyarakat kepada perusahaan 

Veolia.115 Tekanan ini menyebabkan Portsmouth City Council mengalihkan kontrak 

yang sebelumnya dimiliki perusahaan Veolia selama 15 tahun kepada perusahaan 

lawan.116 Palestine Solidarity Campaign juga mengklaim keberhasilan mereka 

dalam menggagalkan kontrak pengumpulan sampah Veolia di East 

                                                             
113 Palestinian Grasroot Anti-Apartheid Wall Campaign, “Veolia Loses Bids for Conracts in 

Scotland, France”, https://stopthewall.org/2010/12/13/veolia-loses-bids-contracts-scotland-france 

(diakses pada 24 Maret 2019).  
114 UK Indymedia, “Veolia Lost Contract in Richmond-West London”, 

https://mob.indymedia.org.uk/en/2011/02/474500.html (diakses pada 24 Maret 2019). 
115 The News, “Demonstration is to be Held Against Waste Collection Firm”, 

https://www.portsmouth.co.uk/news/demonstration-is-to-be-held-against-waste-collection-firm-1-

2335571 (diakses pada 24 Maret 2019).  
116 The News, “Bin Jobs are Safe If New Firm Takes Over City Contract ”, 

https://www.portsmouth.co.uk/news/bin-jobs-are-safe-if-new-firm-takes-over-city-contract-1-

2503227 (diakses pada 24 Maret 2019).  

https://stopthewall.org/2010/12/13/veolia-loses-bids-contracts-scotland-france
https://mob.indymedia.org.uk/en/2011/02/474500.html
https://www.portsmouth.co.uk/news/demonstration-is-to-be-held-against-waste-collection-firm-1-2335571
https://www.portsmouth.co.uk/news/demonstration-is-to-be-held-against-waste-collection-firm-1-2335571
https://www.portsmouth.co.uk/news/bin-jobs-are-safe-if-new-firm-takes-over-city-contract-1-2503227
https://www.portsmouth.co.uk/news/bin-jobs-are-safe-if-new-firm-takes-over-city-contract-1-2503227
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Hants/Winchester City setelah mereka berkumpul di Petersfield dan Winchester 

untuk melakukan demonstrasi dan petisi.117 

Di tahun 2009 dan 2010, daerah-daerah lain di UK yaitu kota Sandwell dan 

Swansea juga menghentikan hubungan kerja dengan perusahaan Veolia. Melalui 

Sandwell Bin Veolia Campaign, aktivis Palestine Solidarity Campaign berhasil 

mengumpulkan tandatangan penduduk lokal dalam sebuah petisi yang meminta 

dewan lokal menghapus perusahaan Veolia dari daftar perusahaan penerima 

kontrak pengumpulan limbah selama 25 tahun dan kontrak daur ulang sampah 

senilai 1,43 milyar US dollar. Petisi ini kemudian diterima oleh dewan lokal dengan 

menghapus perusahaan Veolia dari kontrak tersebut pada 16 Maret 2009.118  

Di kota Swansea, dewan lokal bahkan mengeluarkan resolusi yang 

mengajak pemimpin perusahaan untuk tidak melakukan kerjasama dengan 

perusahaan Veolia. Dewan lokal juga tidak mengizinkan penandatanganan maupun 

pembaruan kontrak dengan perusahaan Veolia dan perusahaan lain yang 

mendukung pelanggaran HAM di OPT. Resolusi ini dikeluarkan pada 17 Juni 2010 

untuk merespon usaha aktivis yang aktif mengirimkan dokumen fakta-fakta bisnis 

perusahaan Veolia di OPT. Berdasarkan wilayah-wilayah lain yang melakukan aksi 

BDS melawan perusahaan Veolia dan Alstom, resolusi ini adalah resolusi pertama 

yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal secara resmi.119 

                                                             
117 Nora Barrows Friedman, Electronic Intifada, “BDS Victories: dexia Bank to Sell Israeli 

Subsidiary; Veolia Loses Another Contract”, https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-

friedman/bds-victories-dexia-bank-sell-israeli-subsidiary-veolia-loses-another (diakses pada 24 

Maret 2019).   
118 Adri Nieuwhof, Electronic Intifada, “Divestment Campaign Gains Momentum in Europe”, 

https://electronicintifada.net/content/divestment-campaign-gains-momentum-europe/8151 (diakses 

pada 26 Maret 2019).  
119 Innovative Minds, “Swansea City Council Ban Future Contracts with Veolia”, 

http://www.inminds.com/article.php?id=10454 (diakses pada 28 Maret 2019).  

https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-victories-dexia-bank-sell-israeli-subsidiary-veolia-loses-another
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Pada bulan Desember 2011, aktivis HAM di West London berhasil 

mempengaruhi West London Waste Authority untuk mengecualikan perusahaan 

Veolia dari kontrak pengolahan limbah domestik senilai 485 juta euro. Keputusan 

ini diambil oleh West London Waste Authority setelah lobi yang dilakukan oleh 

aktivis HAM kepada pejabat West London Waste Authority. Selain itu, mereka juga 

mengirimkan surat yang ditandatangani oleh 600 penduduk lokal kepada pejabat 

tersebut. Dalam suratnya, penduduk menyatakan keberatan dengan perusahaan 

Veolia yang telah melakukan bisnis yang bersifat rasis dan menyalahi HAM dengan 

Israel.120 Perjuangan yang dilakukan oleh aktivis pendukung Palestina di UK tidak 

hanya mendapat dukungan dari masyarakat sipil, namun juga dari pejabat lokal. 

Jeremy Corbyn, salah satu anggota parlemen Britania Raya pada awal tahun 2012 

mengeluarkan usulan pembuatan undang-undang Uni Eropa mengenai pembiayaan 

aktivitas ilegal di West Bank. Jeremy Corbyn meminta pemerintah Eropa untuk 

memfasilitasi dan mendukung undang-undang Uni Eropa untuk menghentikan 

pembiayaan Uni Eropa kepada pemukiman ilegal Israel. Selain itu, pelaku ekonomi 

yang bekerja untuk membangun, memelihara, dan memberikan pelayanan di 

pemukiman ilegal Israel akan dikeluarkan dari kontrak publik di Uni Eropa.121  

Meski telah mengalami banyak keberhasilan, di tahun 2012, aktivis 

pendukung BDS tetap aktif menekan pemerintah lokal untuk menolak kontrak 

dengan perusahaan Veolia. Di wilayah Canterburry, Palestine Solidarity 

Campaign, East Kent of Justice for Palestinians, Stop the Cuts, dan Whitstable 

                                                             
120 Mondoweiss, “BDS Victory: Veolia Loses Huge Waste Treatment Contract in London 

Boroughs”, https://mondoweiss.net/2011/12/bds-victory-veolia-loses-huge-waste-treatment-

contract-in-london-boroughs/ (diakses pada 24 Maret 2019).  
121 Jews for Justice for Palestinians, “Public Meeting: Boycott Veolia and EU Stake in 

Settlements”, http://jfjfp.com/public-meeting-boycott-veolia-end-eu-stake-in-settlements/ (diakses 

pada 25 Maret 2019).  
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Labour Party melakukan kampanye dan mengumpulkan 1.000 tanda tangan warga 

yang meminta pemerintah lokal untuk mengecualikan perusahaan Veolia dari 

tawaran kontrak publik di Canterburry. Aktivis juga menghadiri pertemuan dengan 

Roberth Hunt, eksekutif perusahaan Veolia yang difasilitasi oleh Julian Brazier, 

seorang anggota parlemen untuk Canterburry dan Whitstable. Sejak awal tahun 

2012, hingga 10 bulan berikutnya, pertemuan ini secara rutin diadakan di ruang 

dewan lokal Canterburry. Hingga akhirnya, pada Oktober 2012, Canterburry City 

Council memutuskan untuk mengecualikan perusahaan Veolia dari kontrak 

pengolahan limbah senilai 40 juta euro.122  

Dua bulan kemudian, Palestine Solidarity Campaign kembali mengklaim 

bahwa kampanye yang mereka lakukan bersama dengan No to Veolia Action Group 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan North London Waste Authority 

tidak mengikutsertakan perusahaan Veolia dalam final tender proyek pengolahan 

limbah.123 Selain organisasi solidaritas dan partai pekerja, organisasi mahasiswa di 

UK juga turut berpartisipasi dengan menerapkan aksi BDS kepada perusahaan 

Veolia. Pada Mei 2013, Universitas Sheffield menolak untuk memperbarui kontrak 

pengolahan limbah dengan perusahaan Veolia. Keputusan ini diambil oleh pihak 

universitas setelah Sheffield Student Union melakukan kampanye dan referendum 

terkait keberlanjutan kontrak antara universitas dan perusahaan Veolia.124 

                                                             
122 Nora Barrows Friedman, Electronic Intifada, “BDS Roundup: Veolia Loses Another Major 

Contract in UK”, https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-veolia-

loses-another-major-contract-uk (diakses pada 25 Maret 2019).   
123 Palestine Solidarity Campaign, “Veolia Pulls Out of North London Waste Authority Deal”, 

https://www.palestinecampaign.org/veolia-pulls-out-of-north-london-waste-authority-deal/ 

(diakses pada 25 Maret 2019).   
124 Michael Deas, Electronic Intifada, “Sheffield University Dumps Veolia, Capping Successful 

Year for UK Student Palestine Movement”, https://electronicintifada.net/blogs/michael-

deas/sheffield-university-dumps-veolia-capping-successful-year-uk-student-palestine (diakses 

pada 25 Maret 2019).    
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Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak kampanye BDS yang 

dilakukan masyarakat UK untuk melawan perusahaan Veolia. Disisi lain, penulis 

tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai aksi dan kampanye BDS yang 

menargetkan perusahaan Alstom.  

 Belanda 

Di Belanda, aksi BDS terhadap perusahaan Veolia dimulai pada tahun 2006. 

Pada 15 Mei 2006, ASN Bank menerima permintaan resmi dari nasabah untuk 

melakukan divestasi dari perusahaan Veolia. Petinggi dari ASN Bank kemudian 

meminta waktu untuk mempertimbangkan dan melakukan penelitian menyeluruh 

terhadap perusahaan Veolia. Meski begitu, kelompok nasabah merasa bahwa 

permintaan mereka kurang ditanggapi dengan serius, karena lamanya proses 

penelitian dan pertimbangan yang dilakukan oleh ASN Bank. Kelompok nasabah 

kemudian bekerjasama dengan Interchurch Organisation for Development 

Cooperation dan A Different Jewish Voice. A Different Jewish Voice aktif melobi 

perusahaan Veolia untuk segera menarik diri dari proyek JLR dengan mengirimkan 

surat kepada duta besar Prancis di Belanda dan Menteri Luar Negeri Belanda. 

Sedangkan Interchurch Organisation for Development Cooperation melobi ASN 

Bank agar menarik dana investasi mereka dari perusahaan Veolia. Meski 

perusahaan Veolia mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui bahwa JLR adalah 

proyek ilegal menurut hukum internasional. Klaim perusahaan Veolia kemudian 

dibantah oleh aktivis BDS yang menyatakan bahwa Amnesty International pada 1 

Maret 2006 telah mengeluarkan dokumen hukum berisi pelanggaran pembangunan 

JLR dan memperingatkan manajemen Veolia untuk tidak terlibat dalam proyek 

tersebut. Pada November 2006 terjadi pertemuan antara aktivis dan ASN Bank. 
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Dalam pertemuan tersebut, ASN Bank memutuskan untuk tetap berpegang pada 

prinsip mereka sebagai perusahaan yang beretika dengan cara menghentikan 

kerjasama dengan perusahaan Veolia.125 

Di tahun 2012, aktivis BDS Belanda kembali memperoleh keberhasilan atas 

aksi mereka. Bermula dari kekhwatiran organisasi Al-Haq di Belanda terhadap 

reputasi kota Den Haag sebagai kota perdamaian dan keadilan internasional, karena 

partisipasi perusahaan Veolia dalam tender kontrak transportasi publik. Aktivis Al-

Haq melakukan upaya advokasi kepada pemerintah lokal agar menolak perusahaan 

Veolia, dengan menyertakan resolusi yang diadopsi oleh United Nations High 

Commissioner for Refugees 13/7. Resolusi ini digunakan oleh aktivis untuk 

menunjukkan bahwa JLR dibangun secara ilegal dan melawan hukum internasional 

yang telah ditetapkan oleh PBB, karena dibangun di OPT dengan dana dari 

pemerintah Israel. Upaya yang dilakukan aktivis Al-Haq di kota Den Haag 

mencapai keberhasilan ketika dewan lokal memberikan kontrak transportasi publik 

kepada perusahaan lain.126 Di Belanda, penulis tidak menemukan keberhasilan aksi 

BDS yang menargetkan perusahaan Alstom secara spesifik.  

 Swedia 

Kampanye Derail Veolia/Alstom juga menyebar hingga Swedia. Di tahun 

2009, Stockholm Community Council menghentikan kerjasama dengan perusahaan 

Veolia sebagai operator jaringan kereta provinsi Stockholm. Keputusan ini 

menyebabkan perusahaan Veolia kehilangan kontrak sebagai operator kereta di 

                                                             
125 Adri Nieuwhof, Electronic Intifada, “Principled Dutch ASN Bank Ends Relations with Veolia”, 

https://electronicintifada.net/content/principled-dutch-asn-bank-ends-relations-veolia/6547 

(diakses pada 26 Maret 2019). 
126 Al-Haq, “Veolia Not Awarded Public Transport Tender in The Hague ”, 

http://www.alhaq.org/advocacy/targets/accountability/72-hermesveolia/577-veolia-not-awarded-

public-transport-tender-in-the-hague (diakses pada 26 Maret 2019).   
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Stockholm selama delapan tahun kedepan dan menghasilkan kerugian sebanyak 3,5 

juta euro. Pada masa tersebut, kontrak ini merupakan kontrak publik terbesar di 

Eropa. Kebijakan daerah Stockholm tidak terlepas dari peran aktivis BDS di Swedia 

yaitu Diakonia yang melakukan kampanye publik untuk menolak keterlibatan 

perusahaan Veolia dalam JLR. Sebelum keputusan ini dihasilkan, sejak 15 

November 2008, Diakonia telah aktif menargetkan perusahaan Veolia di Stockholm 

dengan mengadakan aksi “Give Veolia the Red Card”. Dalam aksi tersebut, aktivis 

Diakonia meminta penumpang kereta di Stockholm untuk menempelkan kartu 

merah pada pakaian mereka sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan Veolia di 

OPT.127 

Keputusan pemerintah lokal terhadap Veolia dan pengaruh aksi Derail 

Veolia/Alstom yang dilakukan oleh Diakonia juga mempengaruhi perusahaan dana 

pensiun nasional asal Swedia yaitu AP7. Setelah perusahaan Veolia mengalami 

pembatalan kontrak di Stockhom, perusahaan AP7 memutuskan untuk 

mengecualikan perusahaan Alstom dari portofolio investasi mereka sebesar 15 

milliar US dollar. Berdasarkan jumlah investasi yang cukup besar, hal ini dinilai 

cukup merugikan perusahaan Alstom.128 Bagi aktivis BDS, meski aksi ini akan 

merugikan perusahaan, namun hal ini dianggap seimbang dengan perilaku 

kerjasama perusahaan dengan pemerintah Israel. Aktivis menganggap bahwa hal 

ini adalah “kompensasi” yang harus dibayar oleh perusahaan karena secara tidak 

langsung telah berpartisipasi dalam mendukung okupasi Israel di wilayah Palestina.  

 

                                                             
127 Barghouti, Op.cit.., hlm. 159. 
128 Ibid. 
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 Prancis 

Meskipun perusahaan Veolia dan Alstom berasal dari Prancis, namun aksi 

Derail Veolia/Alstom pertama kali dilakukan di UK yang kemudian menyebar 

hingga Prancis. Di Prancis sendiri, Association France Palestine Solidarity (AFPS) 

bersama dengan PLO menempuh jalur hukum untuk mendakwa kedua perusahaan 

ini. Pada akhir Oktober 2007, AFPS melaporkan perusahaan Veolia dan Alstom ke 

pengadilan Prancis karena dianggap telah melanggar hukum internasional dan 

hukum Prancis. Dalam laporan ini, AFPS menuduh Veolia dan Alstom telah 

melanggar Geneva Convention 1949 yang berisi bahwa Israel sebagai pihak yang 

melakukan okupasi dilarang untuk memindahkan penduduk sipil mereka ke OPT 

dan menghancurkan properti, kecuali jika hal tersebut benar-benar dibutuhkan 

untuk operasi militer.129 Dalam kasus ini yaitu pembangunan JLR merupakan 

proyek yang ditujukan untuk masyarakat sipil, sehingga hal ini tentu saja dilarang. 

Sedangkan berdasarkan hukum nasional Prancis, AFPS menjerat kedua 

perusahaan tersebut dengan kitab undang-undang hukum perdata Prancis pasal 6, 

1131, dan 1133. Secara umum pasal-pasal ini menyatakan bahwa perjanjian apapun 

dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum 

atau moralitas. Oleh karena itu berdasarkan hukum Prancis, tindakan Veolia dan 

Alstom dianggap bertentangan dengan hukum. Meski begitu, pengacara dari 

perusahaan Veolia Transport dan Alstom International telah menolak tuduhan ini. 

Mereka berargumen bahwa JLR tidak hanya digunakan oleh penduduk Israel 

namun juga dapat digunakan oleh penduduk Palestina, sehingga pembangunan ini 

                                                             
129 Adri Nieuwhof dan Maria Lherm, The Electronic Intifada, “PLO Takes Veolia Transport and 

Alstom to Court in France”, https://electronicintifada.net/content/plo-takes-veolia-transport-and-

alstom-court-france/7219 (diakses pada 22 Januari 2019).  
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juga menguntungkan bagi Palestina. Selain itu, mereka menganggap bahwa PLO 

dan AFPS tidak dapat mendakwa kedua perusahaan ini karena tidak memenuhi 

syarat sebagai pengadu.130 Dalam menjalankan proses hukum di pengadilan Prancis 

pada tahun 2013, PLO dan AFPS meminta pembatalan kontrak kerjasama antara 

City Pass dengan pemerintah Israel, meminta pelarangan kerjasama perusahaan 

Veolia dan Alstom dalam pembangunan JLR, serta ganti rugi. Pada sidang pertama, 

tuntutan AFPS dan PLO ditolak. Mereka kemudian melakukan banding dengan 

tuntutan yang sama, namun kembali ditolak. Menurut pengadilan Prancis, 

perusahaan Veolia dan Alstom tidak dapat didakwa atas pelanggaran apapun, 

karena hukum internasional yang digunakan untuk menuntut kedua perusahaan ini, 

hanya mengikat aktor negara, tidak mengikat perusahaan swasta. Terlebih lagi, 

dalam pembangunan JLR, kerjasama yang terbentuk adalah kerjasama antara 

perusahaan Veolia dan Alstom dengan City Pass, bukan dengan pemerintah 

Israel.131 Oleh karena itu, pendekatan hukum yang bertujuan untuk menjerat 

perusahaan Veolia dan Alstom kemudian gagal.  

Selain melakukan pendekatan hukum, aktivis juga melakukan aksi persuasif 

kepada pemerintah lokal di Prancis. Pendukung BDS di Prancis berhasil 

mempengaruhi pemerintah lokal Greater Bordeaux untuk menolak kerjasama 

pembangunan jaringan perkotaan senilai 1 juta US dollar dengan perusahaan 

Veolia di tahun 2009.132 Aktivis BDS di Bordeaux menyatakan bahwa, “Veolia’s 

                                                             
130 Ibid.  
131 Noah Rubins dan Gisele Stephens-Chu, American Society of International Law, International 

Legal Materials, Vol. 52, No. 5, 2013, pp. 1157-1184, “Introductory Note to AFPS and PLO V. 

Alstom and Veolia (Versailles CT. APP.)”, hlm. 2, 

http://www.jet.gov.il/Web/En/Info/LightRail/Maps/1794.aspx Introductory-note-to-afps (diakses 

pada 22 Januari 2019).  
132 Barghouti, Op.cit.., hlm. 160. 
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involvement in the situation of [Israeli] apartheid has already led to its loss of 

several contracts, and this is just the beginning”.133 Bahwa aksi ini akan terus 

berlanjut dan membawa kerugian bagi perusahaan Veolia. Meski begitu aktivis 

BDS menganggap bahwa kerugian tersebut adalah hal yang pantas didapatkan oleh 

perusahaan Veolia karena telah membantu melanggengkan kekuasaan Israel di 

OPT. 

 Amerika Serikat 

Setelah Bilbao Iniative dan Derail Veolia/Alstom diluncurkan secara resmi, 

aksi ini mulai menyebar ke wilayah lain. Di AS, aksi ini menjadi populer dan 

mengalami keberhasilan. Pada tahun 2010, Jewish Voice for Peace (JVP), sebuah 

organisasi keadilan dan perdamaian masyarakat Yahudi-AS meluncurkan 

kampanye BDS di wilayah AS yaitu We Divest Campaign.134 Strategi yang 

digunakan oleh aktivis BDS AS serupa dengan aktivis BDS di negara lain, yaitu 

mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai 

keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta di wilayah mereka dari kerjasama 

dengan pemerintah Israel maupun dengan perusahaan asing yang bekerjasama 

dengan Israel.  

Salah satu target dari We Divest Campaign adalah perusahaan TIAA-CREF, 

sebuah perusahaan domestik asal AS yang bergerak dalam bidang keuangan. Salah 

satu tuntutan dari We Divest Campaign adalah menekan perusahaan TIAA-CREF 

untuk melakukan divestasi dari lima perusahaan asing, diantaranya adalah 

                                                             
133 Ibid.  
134 Suzanne Morrison, Taylor and Francis Group, Conflict, Security, and Development, Vol. 15, 

No. 5, pp. 575-593, 2015, hlm. 4, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14678802.2015.1100015Morrison2015 (diakses 

pada 22 Januari 2019). 
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perusahaan Veolia.135 JVP kemudian mulai melakukan kampanye publik melalui 

internet dan mengajak masyarakat untuk mengirim petisi kepada petinggi 

perusahaan TIIA-CREF agar perusahaan melakukan divestasi dana dari perusahaan 

Veolia.136 Tidak hanya melakukan aksi melalui internet, aktivis juga melakukan 

kampanye langsung di area publik, dimana sejak tahun 2011 aktivis mengadakan 

flash mob di Time Square untuk mempromosikan We Divest Campaign dan aksi 

petisi.137 Setelah mendapat dukungan dari BNC, di tahun 2011 – 2012 We Divest 

Campaign mendapat lebih banyak dukungan dari gerakan dan organisasi lokal di 

AS, mulai dari jaringan warga Palestina di AS hingga komunitas pelajar. Aksi yang 

dilakukan sejak tahun 2010 akhirnya memperoleh keberhasilan dalam 

menghentikan kerjasama antara TIAA-CREF dan Veolia. Pada tahun 2013, TIAA-

CREF memutuskan untuk menghapus perusahaan Veolia dari protofolio pendanaan 

program sosial senilai 1,2 juta dollar AS.138 Keputusan perusahaan TIAA-CREF ini 

diklaim oleh aktivis BDS AS sebagai keberhasilan dari We Divest Campaign yang 

mereka lakukan. 

Selain keberhasilannya pada TIAA-CREF, We Divest Campaign juga 

berhasil mempengaruhi Friends Fiduciary Corporation untuk melakukan divestasi 

dari perusahaan Veolia pada bulan September 2012.139 Perusahaan Veolia juga 

                                                             
135 Ibid.  
136 We Divest, “The Campaign”, http://wedivest.org/about-the-campaign/ (diakses pada 24 Januari 

2019).  
137 Nora Barrows Friedman, The Electronic Intifada, “BDS Activists to TIAA-CREF: We Divest 

from Israel’s Occupation”, https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-

activists-tiaa-cref-we-divest-israels-occupation (diakses pada 24 Januari 2019). 
138 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Major US Pension Fund Divests Ethical Fund 

from Veolia”, https://bdsmovement.net/news/major-us-pension-fund-divests-ethical-fund-veolia 

(diakses pada 24 Januari 2019).  
139 We Divest, “We Divest Applauds Quaker Divestment from HP and Veolia”, 

http://wedivest.org/2012/09/human-rights-advocates-congratulate-friends-fiduciary-corporation-

for-divestment-breakthrough-as-the-quaker-investment-firm-sheds-hewlett-packard-and-veolia-

environment/ (diakses pada 25 Maret 2019).   
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mengalami kegagalan lain, berupa pembatalan kontrak di Amerika Serikat. Di 

bulan Januari 2013, perusahaan Veolia mengundurkan diri sebagai calon penawar 

dalam proyek penyediaan olahan air dari Sungai Sacramento senilai 325 juta US 

dollar, untuk melayani kebutuhan masyarakat Woodlands dan Davis di Yolo, 

California. Pengunduran diri ini terjadi setelah perusahaan Veolia mendapat 

penolakan dari warga Yolo yang terdiri dari Davis Committee of Palestinian Rights, 

akademisi dari University of California, dan warga lokal Woodlands dan Davis, 

karena keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi di wilayah ilegal OPT.140  

Di kota St. Louis, untuk melawan perusahaan Veolia yang berpotensi 

memperoleh kontrak pengolahan air di daerah mereka, warga setempat 

meluncurkan aksi lokal St. Louis Dump Veolia yang dibantu oleh Palestine 

Solidarity Campaign. Walikota St. Louis saat itu, Francis Slay, mendukung kontrak 

pengelolaan air untuk jatuh kepada perusahaan Veolia. Dukungan Slay 

menyebabkan penduduk dan aktivis lokal yang tergabung dalam koalisi St. Louis 

Dump Veolia melakukan demonstrasi di depan kantor walikota dan memaksa 

pemerintah lokal mengatasi permasalahan ini. Pada bulan Juni 2012, the Board of 

Alderman Public Utilities Committee mengadakan audiensi publik terkait kontrak 

perusahaan Veolia. 150 warga hadir dalam audiensi publik ini untuk menolak 

kontrak tersebut. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh aktivis Palestine 

Solidarity Campaign menunjukkan fakta-fakta keterlibatan pelanggaran HAM 

yang dilakukan perusahaan Veolia sebagai operator bis yang menerapkan praktik 

segregasi di OPT. Audiensi publik menghasilkan keputusan penghapusan dana 

                                                             
140 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Veolia Withdraws From California Water 

Contract Bidding Following Outcry Against Its Abuses of Palestinian Rights”, 

https://bdsmovement.net/news/veolia-withdraws-california-water-contract-bidding-following-

outcry-against-its-abuses (diakses pada 26 Maret 2019).   

https://bdsmovement.net/news/veolia-withdraws-california-water-contract-bidding-following-outcry-against-its-abuses
https://bdsmovement.net/news/veolia-withdraws-california-water-contract-bidding-following-outcry-against-its-abuses
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anggaran kota yang dialokasikan kepada perusahaan Veolia terkait kontrak 

pengolahan air. Dengan adanya penghapusan dana tersebut, pada 29 Oktober 2013, 

perusahaan Veolia menyatakan pengunduran diri dari kontrak ini.141 Untuk 

perusahaan Alstom, penulis tidak menemukan informasi apapun mengenai aksi 

BDS yang menargetkan perusahaan Alstom di Amerika Serikat.  

 Kawasan Timur Tengah 

Di Timur Tengah, aksi ini diinisiasi oleh aktivis BDS yang tersebar di 

beberapa negara di Timur Tengah. Di Arab Saudi, perusahaan Alstom mengalami 

kerugian yang cukup besar setelah pemerintah membatalkan kontrak pembangunan 

Saudi Haramain Railway senilai 10 juta dollar AS dengan perusahaan Alstom. 

Keputusan pemerintah Arab Saudi terjadi setelah aktivis BDS yaitu Stop the Wall 

dan Civic Coalition to Defend Palestinian’s Right in Jerusalem mengirimkan 

dokumen fakta keterlibatan perusahaan Alstom dalam pembangunan JLR dan 

pelanggaran hukum internasional yang menjerat perusahaan kepada pemerintah 

Arab Saudi pada tahun 2009. Selain mengirimkan dokumen, aktivis juga menekan 

pemerintah untuk menolak tawaran Alstom dalam pembangunan Saudi Haramain 

Railway dan fasilitas publik lainnya di Arab Saudi.142 Atas tekanan tersebut, 

pemerintah Arab Saudi menolak melakukan kerjasama dengan perusahaan Alstom 

dan memberikan kontrak pembangunan Haramain Railway kepada rival 

perusahaan Alstom dalam proyek ini.  

                                                             
141 Annie Robbins, Mondoweiss, “St. Louis Dumps Veolia”, 

https://mondoweiss.net/2013/11/louis-dumps-veolia/ (diakses pada 26 Maret 2019).   
142 Nora Barrows Friedman, The Electronic Intifada, “BDS Victory: French Transportation Giant 

Alstom Loses $ 10 Billion Contract due to BDS Pressure”, 

https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-victory-french-transportation-giant-

alstom-loses-10-billion-contract (diakses pada 25 Januari 2019).  

https://mondoweiss.net/2013/11/louis-dumps-veolia/
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-victory-french-transportation-giant-alstom-loses-10-billion-contract
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-victory-french-transportation-giant-alstom-loses-10-billion-contract
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Selain mengalami keberhasilan di Arab Saudi, BNC juga mengklaim bahwa 

aksi Derail Veolia/Alstom juga mengalami keberhasilan dalam mengecualikan 

perusahaan Veolia dari sebuah kontrak di Kuwait. Pada tahun 2014, BNC 

mengklaim bahwa dampak dari Derail Veolia/Alstom terasa hingga di Kuwait, 

dimana perusahaan Veolia kehilangan kontrak pengolahan limbah senilai 750 juta 

dollar AS. Karena adanya tekanan dalam kontrak pengolahan limbah tersebut, 

perusahaan Veolia terpaksa menarik diri dari tender proyek pengolahan air limbah 

di Um Al-Haiman senilai 1,5 miliar dollar AS. Keputusan pemerintah Kuwait untuk 

menghentikan kerjasama dengan perusahaan Veolia merupakah hasil dari usaha 

BNC dalam mengajukan banding kepada pemerintah dan parlemen Kuwait untuk 

mengecualikan perusahaan Veolia dari berbagai kontrak karena keterlibatannya 

dalam proyek JLR143 

Selain itu, di Iran, BNC dan IHRC berhasil menekan walikota Tehran untuk 

mengeluarkan perusahaan Veolia dari kontrak pengembangan transportasi. 

Keputusan ini diambil setelah perwakilan BNC meminta dukungan pemerintah Iran 

terhadap aksi BDS melawan perusahaan Veolia dan Alstom pada bulan April 2009. 

Bersamaan dengan itu, IHRC bersama mahasiswa di Iran untuk menulis surat 

kepada walikota Tehran, Mohammad Bagher Ghalibaf yang berisi permintaan 

penghentian kontribusi perusahaan Veolia di kota Tehran. Selain itu, IHRC juga 

melakukan interaksi secara langsung dengan walikota Tehran untuk membahas 

masalah ini. Aksi yang mereka lakukan mengalami keberhasilan ketika Ghalibaf 

                                                             
143 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Kuwait Authorities Exclude Veolia from $ 750 

Million Contract”, https://bdsmovement.net/news/kuwait-authorities-exclude-veolia-750m-

contract (diakses pada 25 Januari 2019). 

https://bdsmovement.net/news/kuwait-authorities-exclude-veolia-750m-contract
https://bdsmovement.net/news/kuwait-authorities-exclude-veolia-750m-contract
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mengumumkan keputusan pembatalan keterlibatan perusahaan Veolia dalam 

proyek transportasi.144 

Aksi Derail Veolia/Alstom menyebabkan kerugian terutama bagi 

perusahaan Veolia. Setelah mengalami kerugian karena pembatalan kontrak dan 

divestasi di berbagai negara, pada 10 Juli 2014 melalui situs internetnya, 

perusahaan Veolia mengumumkan penjualan seluruh saham dan aset bisnis mereka 

di Israel untuk menutupi hutang senilai 250 juta euro.145 Dalam laman internet 

perusahaan Veolia menyatakan bahwa “It is part of Veolia’s strategy to refocus the 

Group geographically and to concentrate on areas where it can seize less capital 

intensive opportunities,...”146, dimana kebijakan ini diambil agar perusahaan 

kembali fokus melakukan aktivitas bisnis hanya di wilayah-wilayah yang dapat 

memberikan keuntungan bagi mereka. Pada tahun 2015, perusahaan Veolia melalui 

situs internet mereka kembali mengumumkan bahwa seluruh bisnis mereka di Israel 

telah sepenuhnya terjual.147  

Berdasarkan penjabaran diatas, terlihat bahwa tindakan Veolia menjual 

seluruh saham dan aset mereka di Israel merupakan hasil dari aktivitas kampanye 

Derail Veolia/Alstom yang telah berjalan sejak tahun 2006. Hal ini didasari bahwa 

sebelum aksi ini muncul, perusahaan Veolia telah menjalankan kegiatan bisnis 

dengan tenang, bahkan mampu melakukan ekspansi bisnis hingga keluar Eropa. 

Bisnis yang dilakukan tidak hanya di bidang transportasi, namun juga dalam bidang 

                                                             
144 Palestinian Grassroot Anti-Apartheid Wall Campaign, “Tehran Drops Veolia from City 

transport Network”, https://www.stopthewall.org/es/node/4934 (diakses pada 27 Maret 2019).   
145 Veolia Group, “Veolia Sells its Activities in Israel”, https://www.veolia.com/en/veolia-

group/media/press-releases/veolia-sells-its-activities-israel (diakses pada 25 Januari 2019). 
146 Ibid.  
147 Veolia Group, “Veolia Closes Sale its Activities in Israel”, https://www.veolia.com/en/veolia-

group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel (diakses pada 26 Januari 2019).  

https://www.stopthewall.org/es/node/4934
https://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-sells-its-activities-israel
https://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-sells-its-activities-israel
https://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel
https://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/veolia-closes-sale-its-activities-israel
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pengelolaan lingkungan. Setelah aksi Derail Veolia/Alstom resmi diluncurkan pada 

tahun 2008, perusahaan Veolia mulai terpojok dan mengalami kerugian karena 

kontrak perusahaan dengan pemerintah di berbagai negara dibatalkan, pengecualian 

dalam tender kontrak, hingga divestasi. Menurut penulis, hal ini yang kemudian 

menyebabkan perusahaan Veolia secara terpaksa menjual seluruh saham mereka di 

Israel yang mereka anggap sebagai sumber masalah yang menyebabkan kerugian 

bagi perusahaan. 

Setelah seluruh aset dan saham perusahaan Veolia terjual pada tahun 2015, 

aktivis BDS mengklaim bahwa hal tersebut merupakan kemenangan terbesar 

mereka.148 Sebab, aksi Derail Veolia/Alstom adalah aksi transnasional pertama oleh 

gerakan BDS yang berhasil memenuhi salah satu tujuan utamanya yaitu 

menghentikan seluruh kegiatan bisnis perusahaan Veolia di Israel, termasuk proyek 

JLR. Perusahaan Veolia kemudian menjadi perusahaan asing pertama yang berhasil 

dipengaruhi dari kampanye transnasional Derail Veolia/Alstom oleh Gerakan BDS. 

Disisi lain, meski perusahaan Alstom juga menjadi target aksi dengan tujuan yang 

sama, namun aksi ini tidak berhasil menghentikan seluruh aktivitas bisnis 

perusahaan Alstom di Israel sebagaimana yang terjadi pada perusahaan Veolia. 

Menurut penulis, hal ini yang kemudian menybebabkan penelitian ini menarik. 

Aksi yang telah terorganisir dengan baik secara transnasional hanya mampu 

menghentikan satu dari dua perusahaan asing yang menjadi target. Sedangkan, 

meski perusahaan Alstom masih menjalankan kegiatan bisnis mereka di Israel, 

                                                             
148 Middle East Monitor, “Veolia Completes Withdrawal from Israel in Victory for BDS 

Campaign”, https://www.middleeastmonitor.com/20150829-veolia-completes-withdrawal-from-

israel-in-victory-for-bds-campaign/ (diakses pada 27 Januari 2019). 

https://www.middleeastmonitor.com/20150829-veolia-completes-withdrawal-from-israel-in-victory-for-bds-campaign/
https://www.middleeastmonitor.com/20150829-veolia-completes-withdrawal-from-israel-in-victory-for-bds-campaign/
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namun setelah perusahaan Veolia keluar dari pasar Israel tahun 2015, penulis tidak 

dapat menemukan publikasi aksi Derail Veolia/Alstom setelah tahun tersebut. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisa dengan mengaplikasikan 

kasus ke dalam teori yang telah penulis pilih. Penulis akan meneliti aktivisme 

transnasional Gerakan BDS hingga mampu membentuk koalisi transnasional 

Derail Veolia/Alstom di berbagai negara melalui mekanisme yang ada dalam teori 

six processes of transnational contention. Analisa akan dilakukan terhadap 

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di level domestik, transisi, dan 

internasional, dimana peristiwa-peristiwa ini berkontribusi dalam mendorong 

aktivisme transnasional Gerakan BDS.  

5.1. Level Domestik 

 Global Issue Framing  

Saat Gerakan BDS dibentuk pada tahun 2005, klaim domestik (domestic 

claim) yang muncul dari koalisi masyarakat sipil Palestina adalah dengan adanya 

pembangunan Tembok Pemisah dan infrastruktur permanen lainnya oleh Israel di 

tanah Palestina, maka Israel telah melakukan pengabaian terhadap Advisory 

Opinion of ICJ yang dikeluarkan pada tahun 2004. Selain itu, masyarakat Palestina 

mengklaim bahwa okupasi yang dilakukan oleh Israel menyulitkan warga Palestina, 

sebab setelah 57 tahun Israel menyatakan kemerdekaannya di tanah Palestina, 

banyak warga Palestina yang akhirnya diusir dari rumah mereka dan menjadi 

refugee bahkan stateless. Tidak hanya itu, warga Palestina juga mendapat perlakuan 

diskriminatif dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Israel.149 Domestic claim 

                                                             
149 Barghouti, Op.Cit., hlm. 239. 
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kemudian diperkuat dengan adanya internationalization. Internationalization 

ditunjukkan dengan adanya ketidakmampuan komunitas internasional dalam 

memberikan perlindungan hak dan keadilan bagi penduduk Palestina. Menurut 

aktivis Palestina, meski Advisory Opinion of ICJ pada tahun 2004 menyatakan 

bahwa pembangunan Tembok Israel adalah ilegal, namun Israel mengabaikan 

pendapat ICJ dan tetap melanjutkan pembangunan tersebut. Disamping itu, meski 

sejak tahun 1948, ratusan resolusi PBB telah menetapkan penjajahan yang 

dilakukan Israel dan kebijakan diskriminatif merupakan tindakan ilegal, namun 

upaya internasional dalam mengakhiri okupasi Israel di OPT belum mencapai 

perdamaian dan keadilan bagi kedua belah pihak. Bagi aktivis Palestina, intervensi 

internasional dan peace making process yang telah dilakukan dianggap gagal dalam 

menekan Israel untuk mematuhi prinsip HAM, untuk menghormati hak-hak dasar 

manusia, dan untuk mengakhiri penjajahan serta penindasan kepada warga 

Palestina.150 Oleh sebab itu, koalisi masyarakat sipil Palestina kemudian 

menyatukan kekuatan untuk mengambil alih peran IGO dan aktor negara lainnya 

dalam memenuhi keinginan mereka. 

Setelah domestic claim dan internationalization terjadi, penduduk Palestina 

kemudian melakukan communication dan convergence demi menyatukan gagasan 

dan pemahaman mengenai perlawanan yang dilakukan. Indikator ini dilakukan 

pada 22 November 2007 dalam konferensi pertama warga Palestina untuk BDS 

diadakan di kota Ramallah, Palestina. Pertemuan pertama Gerakan BDS ini dihadiri 

oleh sekitar 300 partisipan yang terdiri dari aktivis, asosiasi, NGO lokal, 

masyarakat desa, dan pengungsi dari West Bank. Pertemuan ini juga dihadiri oleh 

                                                             
150 Ibid, hlm. 239-240.   
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gerakan solidaritas global asal Inggris, Kanada, Norwegia, Spanyol dan Afrika 

Selatan sebagai pengamat. Dalam konferensi tersebut, partisipan melakukan 

communication dan convergence berupa diskusi dan debat dalam mengembangkan 

aksi BDS. Berdasarkan WCAR yang diadakan di Durban, tahun 2001, partisipan 

sepakat menggunakan istilah apartheid untuk mengkategorikan tindakan rasis dan 

diskriminatif yang dilakukan oleh Israel. Salah satu pembicara dalam konferensi 

tersebut, Virginia Setshedi sebagai perwakilan dari PSC-Afrika Selatan 

mengingatkan kembali bahwa WCAR menghasilkan komitmen yang dibuat untuk 

mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mengucilkan Israel sebagai negara 

apartheid. Selain itu, mereka juga sepakat dalam aksi BDS yang dilakukan dibawah 

Gerakan BDS tidak hanya menargetkan perekonomian Israel, namun juga menolak 

legitimasi Israel di OPT dan juga menolak keberadaan negara apartheid Israel 

dalam komunitas internasional.151 

Terlihat bahwa communication dan convergence yang dilakukan pada 

konferensi pertama Gerakan BDS tersebut juga menghasilkan frame bridging. 

Indikator frame bridging dibuktikan dengan adanya gagasan aktivis dalam 

menghubungkan pemikiran-pemikiran yang mereka miliki dari sudut pandang 

Palestina sebagai korban penjajahan. Dalam BDS Call tertulis bahwa “...and in the 

spirit of international solidarity, moral consistency and resistance to injustice and 

oppression.”152 Dari poin ini, terlihat bahwa aktivis berupaya membingkai tindakan 

mereka sebagai perilaku memenuhi kewajiban moral secara konsisten yang 

menunjukkan adanya semangat solidaritas internasional dalam melawan 

                                                             
151 Boycott, Divestment, Sanction Movement, Summary Report, “First Palestinian Conference for 

the Boycott of Israel (BDS)”, hlm. 1-2, https://www.bds-info.ch/files/Upload/Dokumente/BDS-

Argumente/071127_ReportBDSconference_Ramallah22-11-07.pdf (diakses pada 17 Mei 2019). 
152 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Palestinian Civil Society Call for BDS”, Loc.cit. 

https://www.bds-info.ch/files/Upload/Dokumente/BDS-Argumente/071127_ReportBDSconference_Ramallah22-11-07.pdf
https://www.bds-info.ch/files/Upload/Dokumente/BDS-Argumente/071127_ReportBDSconference_Ramallah22-11-07.pdf
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ketidakadilan dan tekanan pemerintah Israel kepada penduduk Palestina melali 

penerapan BDS. Selain itu, aktivis BDS juga berupaya membingkai (framing) 

pemerintah Israel sebagai pemerintah apartheid. Dimana proses yang dilalui aktivis 

BDS dalam menyatukan gagasan mengenai Israel sebagai negara apartheid telah 

dilakukan pada pertemuan pertama Gerakan BDS pada tahun 2007. 

 Dengan adanya frame bridging, maka aktivis BDS dapat melakukan frame 

transformation yaitu mengubah pembingkaian aksi yang mereka lakukan dengan 

nilai yang lebih universal. Nilai universal tersebut adalah aktivis menyamakan aksi 

mereka sebagai aksi yang berupaya mengumpulkan solidaritas internasional dan 

merupakan aksi bermoral demi mencapai keadilan bagi penduduk Palestina. 

Sedangkan nilai universal yang digunakan aktivis untuk membingkai pemerintah 

Israel adalah sebagai pemerintah yang menjalankan praktik apartheid. Ketika 

Gerakan BDS dibentuk, kedua jenis pembingkaian ini digunakan untuk meraih 

dukungan masyarakat internasional secara luas. Hal ini juga dibuktikan dalam 

Laporan Konferensi Pertama Gerakan BDS, dimana aktivis BDS menyebut bahwa 

“...Palestinian BDS Campaign as a strategic form of civil resistance in the long 

struggle ahead against Israel’s regime of apartheid over the Palestinian people.”153 

Kampanye BDS digunakan sebagai strategi utama perlawanan masyarakat sipil 

melawan rezim apartheid Israel kepada warga Palestina. 

Berdasarkan frame bridging dan frame transformation, maka organisasi 

masyarakat sipil yang mendukung adanya aksi BDS tidak terbatas pada satu jenis 

organisasi, namun beragam. Oleh karena itu, Gerakan BDS mampu mengumpulkan 

pendukung dari berbagai organisasi yang berbeda di wilayah Palestina maupun 

                                                             
153 Boycott, Divestment, Sanction Movement, Summary Report, Op.cit., hlm. 1. 
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internasional. Sebagai contoh, dalam pertemuan pertama Gerakan BDS, mampu 

menghadirkan berbagai organisasi yang berbeda dari dalam maupun luar Palestina. 

Organisasi lokal Palestina tersebut diantaranya adalah Palestinian NGO Network, 

Union of Health Work Committees, Union of Agricultural Relief Work Committees, 

dan sebagainya. Sedangkan organisasi yang berasal dari luar Palestina adalah PSC-

Afrika Selatan, British Committee for the Universities of Palestine, dan 

sebagainya.154 Organisasi-organisasi pendukung Gerakan BDS tersebut 

menunjukkana danya keberagaman yang berbeda, namun saling bekerjasama dalam 

aksi BDS atas dasar moral dan perlawanan terhadap apartheid. Indikator-indikator 

yang telah terpenuhi ini menunjukkan bahwa Gerakan BDS telah berhasil 

melakukan global issue framing, dimana nilai global yang digunakan adalah 

perilaku bermoral dan melawan apartheid melalui aksi BDS.  

 Internalization  

Proses selanjutnya yaitu internalization tidak sepenuhnya terjadi pada kasus 

yang penulis teliti. Dari lima indikator pada mekanisme internalization, penulis 

hanya menemukan dua indikator saja yang terdapat dalam isu yang penulis angkat. 

Indikator yang berhasil ditemukan adalah external pressure dan implementasi 

kebijakan dari aktor eksternal di level domestik. Indikator external pressure 

dibuktikan dengan adanya keputusan pemerintah Israel untuk melakukan 

pembangunan di OPT. Pembangunan yang pertama adalah Tembok Pemisah yang 

dilakukan pada tahun 2002 oleh pemerintah Israel. Tembok ini dibangun diantara 

wilayah Israel dan West Bank. Meski pemerintah Israel menyatakan bahwa 

pembangunan tembok ini untuk melindungi keamanan penduduk Israel, namun 

                                                             
154 Ibid, hlm. 2-4. 
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tembok ini dianggap ilegal oleh ICJ pada tahun 2004 karena 85% bangunan berada 

di OPT, sedangkan 15% tembok berada di green line.155 

 Pembangunan kedua bertujuan untuk merealisasikan Jerusalem 

Transportation Master Plan di kota Yerusalem. Meskipun hukum internasional 

yang ada melarang pembangunan infrastruktur apapun yang dibangun oleh Israel di 

Yerusalem (dan OPT), namun pemerintah Israel tetap mengimplementasikan 

Jerusalem Transportation Master Plan melalui pembangunan red line JLR pada 

tahun 2002.156 Indikator selanjutnya yaitu respon dari masyarakat lokal berupa 

protes atas penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan sub-bab 4.2., menunjukkan 

bahwa pembentukan Gerakan BDS untuk melawan perilaku ilegal Israel dan untuk 

menekan Israel agar mematuhi hukum internasional yang berlaku. Meski begitu, 

pemangku kebijakan di Palestina yaitu Palestine Authority pada periode tersebut 

tidak merespon keberadaan Gerakan BDS dengan cara repression maupun 

concession. Kekosongan respon dari Palestine Authority menyebabkan Palestine 

Authority tidak dapat memenuhi peran sebagai brokerage.  

5.2. Level Transisi 

 Diffusion  

Mekanisme diffusion dimulai dengan mengidentifikasi keberadaan 

localized action. Dalam kasus ini, localized action dibuktikan dengan adanya 

pembentukan Gerakan BDS oleh persatuan masyarakat sipil Palestina. Aksi yang 

mereka lakukan adalah menyerukan masyarakat internasional untuk menerapkan 

                                                             
155 BBC Indonesia, “Dinding Pembatas yang Masih Berdiri”, 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/11/printable/091103_wallstillexist.shtml 

(diakses pada 20 Mei 2019).   
156 Ziv Hellman, The Jerusalem Post, “Making Tracks”, https://www.jpost.com/Jerusalem-

Report/Israel/Making-Tracks (diakses pada 8 Mei 2019).   

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/11/printable/091103_wallstillexist.shtml
https://www.jpost.com/Jerusalem-Report/Israel/Making-Tracks
https://www.jpost.com/Jerusalem-Report/Israel/Making-Tracks


 

96 
 

aksi BDS kepada Israel dan mendukung aksi mereka demi terciptanya perdamaian 

dan keadilan.157 Agar memperoleh lebih banyak dukungan Gerakan BDS 

mengalami proses internationalization dan communication kepada masyarakat. 

Proses internationalization dibuktikan dengan adanya dukungan dari berbagai 

organisasi dari wilayah yang berbeda kepada BDS Call sehingga organisasi-

organisasi pendukung dan Gerakan BDS secara tidak langsung membentuk jaringan 

komunikasi untuk berbagi informasi mengenai kampanye BDS. Internet menjadi 

salah satu penyebab utama yang mendorong penyampaian informasi keberadaan 

Gerakan BDS kepada pendukungnya secara lintas negara. Dokumen BDS Call yang 

muncul pada 9 Juli 2005 pertama kali diunggah di internet dalam website 

Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) 

yaitu www.pacbi.org pada 11 Juli 2005.158 Dengan adanya penyebaran melalui 

internet tersebut menyebabkan informasi mengenai BDS Call dapat tersebar secara 

luas dan dapat diakses oleh siapapun di negara manapun. Setelah itu, dukungan dari 

beragam organisasi di berbagai wilayah kepada Gerakan BDS kian bermunculan. 

Diantaranya adalah Palestine Solidarity Campaign, Stop the Jewish National 

Fund,159 Jewish Voice for Peace, 160 Religious Society of Friends, American Friends 

Service Committee, Diakonia, dan sebagainya. 161 

                                                             
157 Barghouti, Op.cit., hlm. 240.  
158 Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, “Palestinian Call for 

Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)”, http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=66 (diakses 

pada 8 juli 2019).  
159 Stop the Jerusalem National Fund, “Endorsing Organizations/Groups”, 

http://www.stopthejnf.org/call-for-action/endorsing-organisations/ (diakses pada 10 Mei 2019). 
160 Grace Paley, Jewish Voice for Peace, “The Only Recognizable Feature of Hope is Action”, 

https://jewishvoiceforpeace.org/jvp-supports-the-bds-movement/ (diakses pada 10 Mei 2019). 
161 Influence Watch, “Boycott, Divestment, Sanctions”, 

https://www.influencewatch.org/movement/boycott-divestment-and-sanctions/ (diakses pada 10 

Mei 2019). 

http://www.pacbi.org/
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Selain melalui internet, internationalization juga dapat dilakukan melalui 

pertemuan langsung. Di bulan Agustus 2005, gerakan perdamaian asal Amerika 

Serikat yaitu Women in Black dalam konferensi internasionalnya yang ke-13 di 

Yerusalem menyatakan dukungan mereka terhadap Gerakan BDS. Dukungan 

tersebut ditunjukkan dengan komitmen Women in Black untuk menerapkan aksi 

non-kekerasan berupa divestasi dan boikot kepada Israel hingga negara tersebut 

patuh terhadap hukum internasional dan menghentikan penjajahan kepada 

penduduk Palestina. Dalam konferensi tersebut, aktivis wanita dan perdamaian asal 

Israel yaitu Rela Mazali juga meminta partisipan yang hadir untuk memboikot 

dirinya dan juga negaranya, hingga berkomitmen untuk menghentikan kejahatan 

kepada Palestina.162 Proses ini kemudian menciptakan jaringan komunikasi 

(communication) dan menjadi awal tersebarnya Gerakan BDS keluar wilayah 

Palestina. Melalui internet, informasi mengenai BDS Call dapat tersebar tanpa 

batas. Sedangkan melalui konferensi yang diadakan Women in Black di Yerusalem 

menunjukkan terjalinnya komunikasi secara langsung antara organisasi diluar 

Palestina dengan masyarakat Palestina, yang menghasilkan dukungan dari 

organisasi Women in Black terhadap aksi BDS.  

Pada perkembangan penyebaran Gerakan BDS selanjutnya, internet 

menjadi salah satu instrumen penting untuk berkomunikasi kepada masyarakat sipil 

di berbagai negara mengenai perjuangan Palestina. Setelah Gerakan BDS terbentuk, 

portal berita online Palestina dimanfaatkan oleh pendukung aksi BDS untuk 

menyampaikan fakta-fakta terkait pelanggaran hukum internasional yang dilakukan 

                                                             
162 Rachel Giora, “Milestones in the History of the Israeli BDS Movement: A Brief Chronology”, 

hlm. 11, https://icahd.org/wp-content/uploads/2015/04/ChronologyofIsraeliBDSMovement.pdf 

(diakses pada 14 Juli 2019).  

https://icahd.org/wp-content/uploads/2015/04/ChronologyofIsraeliBDSMovement.pdf
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Israel di OPT. Pada 6 Juli 2006, Nick Dearden, seorang aktivis dari Global Justice 

Now menuliskan artikel yang berjudul “Profiting From the Occupation: The 

Corporate Interests Fuelling Conflict in Palestine” yang dimuat dalam website The 

Electronic Intifada. Artikel tersebut berisi mengenai beberapa perusahaan asing 

yang meraup keuntungan dari Israel melalui kerjasama pembangunan infrastruktur 

permanen di OPT. Dalam artikel tersebut, Nick Dearden menyebutkan beberapa 

perusahaan asing yang terbukti memiliki kerjasama ekonomi dengan Israel di OPT, 

diantaranya adalah perusahaan Connex (perusahaan Veolia sebelum berganti nama) 

dan Alstom. Selain itu, Nick Dearden juga menyebutkan perusahaan Veolia dan 

Alstom sebagai bagian dari City Pass untuk membangun dan mengoperasikan JLR 

selama 30 tahun mendatang.163 Informasi yang disampaikan oleh Nick Dearden 

yang dipublikasikan oleh The Electronic Intifada merupakan artikel pertama yang 

menguak kegiatan perusahaan Veolia dan Alstom dalam JLR. 

Isu terlibatnya perusahaan Veolia dan Alstom dalam JLR yang mulai 

mencuat tersebut kemudian mengalami penyebaran secara luas melalui tiga jalur 

berbeda. Pertama, dalam jalur relational diffusion, jaringan relasi yang penulis 

identifikasi memiliki peran besar dalam menyebarkan aksi BDS melawan 

perusahaan Veolia/Alstom adalah jaringan relasi masyarakat sipil yang mendukung 

penegakkan hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian bagi umat manusia. 

Organisasi kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian adalah organisasi yang telah 

sejak lama ada dalam struktur internasional untuk melindungi hak warga sipil dalam 

situasi konflik. Oleh karena itu, organisasi ini juga mendukung perlindungan 

                                                             
163 Nick Dearden, The Electronic Intifada, “Profiting from the Occupation: The Corporate 

Interests Fuelling Conflict in Palestine”, https://electronicintifada.net/content/profiting-

occupation-corporate-interests-fuelling-conflict-palestine/6074 (diakses pada 10 Mei 2019).   

https://electronicintifada.net/content/profiting-occupation-corporate-interests-fuelling-conflict-palestine/6074
https://electronicintifada.net/content/profiting-occupation-corporate-interests-fuelling-conflict-palestine/6074
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kepada penduduk sipil Palestina. Bagi organisasi kemanusiaan dan kebebasan bagi 

penduduk Palestina, gagasan Daniel Machover yang merupakan pendiri Lawyers 

for Palestinian Human Rights mengenai EU Directive 2004/18/EC article 45 

merupakan titik awal aksi BDS Veolia/Alstom di Eropa. EU Directive 2004/18/EC 

adalah undang-undang hukum yang dikeluarkan oleh Uni Eropa mengenai 

koordinasi prosedur dalam memberikan kontrak pekerjaan umum, kontrak pasokan 

publik, dan kontrak layanan publik.164 Daniel Machover kemudian mengutip article 

45 dari undang-undang ini untuk membenarkan penerapan aksi BDS. Article 45 

menyatakan bahwa “maybe excluded from participation in a contract” jika pelaku 

ekonomi “has been guilty of grave professional misconduct proven by any means 

which the contracting authorities can demonstrate.”165 Artikel tersebut 

menyatakan adanya kemungkinan perusahaan dikecualikan partisipasinya dalam 

suatu kontrak, apabila perusaan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran 

profesional berat yang dapat dibuktikan dengan cara apapun oleh pihak yang 

berwenang.  

Undang-undang tersebut kemudian dinilai mampu membatasi aktivitas 

bisnis perusahaan Veolia dan Alstom di Eropa melalui aksi BDS, terutama aksi 

boikot. Aksi BDS yang menentang perusahaan Veolia/Alstom di Eropa pertama 

kali dilakukan di Britania Raya pada tahun 2006 oleh Palestine Solidarity 

Campaign (PSC). Sebagai organisasi yang pertama kali menjalankan aksi BDS 

terhadap perusahaan Veolia atau Alstom di Eropa, PSC memiliki peran penting 

                                                             
164 Official Journal of the European Union, “Directive 2004/18/EC of the European Parliament 

and the Council of 31 March 2004 on the Coordination of Procedures for the Award of the Public 

Works Contracts, Public Supply Contracts and Public Service Contracts”, https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:en:PDF (diakses pada 18 

Mei 2019).   
165 Barghouti, Op.cit., hlm. 155.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:en:PDF
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dalam menyebarkan aksi BDS yang menargetkan perusahaan Veolia atau Alstom. 

PSC adalah organisasi kemanusiaan terbesar asal Inggris yang didirikan untuk 

melindungi hak-hak kemanusiaan dan kebebasan penduduk Palestina. Organisasi 

ini percaya bahwa Israel telah berperilaku tidak patuh terhadap hukum internasional 

karena terus meluaskan wilayah mereka di OPT dan melakukan praktik 

diskriminasi yang sistematis terhadap penduduk Palestina. PSC memiliki tujuan 

yang serupa dengan Gerakan BDS, yaitu untuk mengakhiri okupasi Israel di 

Palestina, serta menumbuhkan perdamaian dan keadilan bagi masyarakat yang 

bermukim di area konflik.166 Dengan adanya kesamaan tujuan antara Gerakan BDS 

dan PSC, maka PSC menjadi salah satu anggota dari Gerakan BDS.167 Bentuk 

organisasi PSC yang tersebar di beberapa wilayah di Britania Raya, menyebabkan 

organisasi ini dapat dengan mudah melakukan difusi aksi BDS (relational 

diffusion) di penjuru Britania Raya. Dimulai dengan melakukan aksi BDS terhadap 

perusahaan Veolia di Irlandia oleh Ireland-PSC, setelah itu aksi yang sama 

menyebar ke beberapa wilayah lain di Britania Raya. Diantaranya menyebar hingga 

Skotlandia, Kota Richmond, Kota Portsmouth, Kota Winchester, Kota Sandwell, 

Kota Swansea, dan Kota Canterburry.  

Di Belanda, aksi BDS diinisiasi oleh Interchurch Organisation for 

Development Cooperation, A Different Jewish Voice, dan Al-Haq. Meski berasal 

dari negara berbeda, dimana Interchuch Organisation for Development 

Cooperation dan A Different Jewish Voice merupakan organisasi asal Belanda, 

                                                             
166 Palestine Solidarity Campaign, “About”, https://www.palestinecampaign.org/about/ (diakses 

pada 9 Mei 2019).   
167 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Join A BDS Campaign”, 

https://bdsmovement.net/get-involved/join-a-bds-campaign?country=All (diakses pada 9 Mei 

2019).   

https://www.palestinecampaign.org/about/
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sedangkan Al-Haq adalah organisasi asal Palestina, namun ketiga organisasi ini 

berada dalam jaringan relasi yang sama. Interchurch Organization for Development 

Cooperation adalah NGO berbasis agama asal Belanda yang bertujuan untuk 

mewujudkan dunia tanpa kemiskinan dan ketidakadilan.168 A Different Jewish 

Voice merupakan organisasi masyarakat Yahudi dari Belanda yang berkontribusi 

dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah melalui dukungan terhadap inisiatif 

perdamaian di Israel dan Palestina.169 Sedangkan Al-Haq yaitu NGO independen 

berbasis HAM asal Ramallah, Palestina. Organisasi ini didirikan untuk melindungi 

dan mempromosikan HAM dan aturan hukum di OPT.170 Meski merupakan 

organisasi yang berasal dari tempat yang berbeda, latarbelakang, dan tujuan yang 

juga berbeda, namun organisasi ini berada dalam relasi yang sama. Ketiga 

organisasi ini adala organisasi yang bergerak untuk mendorong keadilan, 

perdamaian, dan perlindungan HAM terhadap kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung. Dalam hal ini, masyarakat Palestina yang berada dibawah tekanan 

negara Israel di OPT dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang 

kurang beruntung. Oleh karena itu, dua organisasi asal Belanda tersebut bersama 

dengan organisasi kemanusiaan asal Palestina menargetkan perusahaan Veolia dan 

Alstom dalam kampanye BDS di Belanda.  

Penyebaran aksi melalui jaringan relasi juga penulis temukan di Swedia. Di 

tahun 2008, organisasi Diakonia meluncurkan kampanye BDS lokal melawan 

                                                             
168 Act Alliance, “Interchurch Organization for Development Cooperation, 

”https://actalliance.org/about/members/icco-cooperation/ (diakses pada 18 Mei 2019).   
169 Anna Lindh Foundation, “A Different Jewish Voice”, 

https://www.annalindhfoundation.org/members/different-jewish-voice-een-ander-joods-geluid 

(diakses pada 18 Mei 2019).   
170 Al-Haq, “About Al-Haq”, http://www.alhaq.org/about-al-haq/about-al-haq (diakses pada 18 

Mei 2019).   

https://actalliance.org/about/members/icco-cooperation/
https://www.annalindhfoundation.org/members/different-jewish-voice-een-ander-joods-geluid
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perusahaan Veolia atau Alstom di Swedia. Diakonia sendiri adalah organisasi 

pembangunan masyarakat asal Swedia dengan tujuan untuk mengakhiri 

kemiskinan, penindasan, dan kekerasan terhadap umat manusia dengan cara 

mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dianggap tidak adil.171 

Serupa dengan beberapa organisasi sebelumnya, berdasarkan tujuan Diakonia, 

maka Diakonia juga bergerak dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi 

masyarakat yang sedang berada dibawah tekanan aktor yang lebih powerful. 

Dengan adanya kesamaan dengan beberapa organisasi sebelumnya, maka relational 

diffusion juga terjadi di Swedia melalui jaringan relasi organisasi perlindungan 

HAM dan keadilan.   

Hal yang sama juga terjadi di Prancis. Penyebaran aksi BDS melawan 

perusahaan Veolia atau Alstom di Prancis juga terjadi melalui organisasi 

kemanusiaan dan kebebasan Palestina. Aktor yang memiliki peran penting dalam 

menginisiasi aksi BDS di tingkat lokal adalah AFPS. AFPS sendiri adalah 

organisasi yang didirikan untuk menjaga solidaritas masyarakat Prancis kepada 

Palestina. Organisasi ini mendukung self-determination dan pemenuhan hak-hak 

kemanusiaan warga Palestina. Organisasi ini memiliki sekitar 5000 anggota yang 

diorganisir dalam ratusan kelompok lokal di Prancis.172 Dengan latarbelakang 

tersebut, AFPS memiliki tujuan yang hampir sama dengan organisasi-organisasi 

sebelumnya, yaitu mendukung dan melindungi HAM yang dimiliki oleh penduduk 

Palestina. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa aksi BDS melawan 

                                                             
171 Diakonia, “About DIakonia”, https://www.diakonia.se/en/About-us/ (diakses pada 9 Mei 

2019).   
172 Association France-Palestine Solidarite, “L’AFPS, Qui Sommes Nous?”, http://www.france-

palestine.org/-L-AFPS-qui-sommes-nous- (diakses pada 9 Mei 2019).   

https://www.diakonia.se/en/About-us/
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perusahaan Veolia atau Alstom di Prancis juga disebarkan melalui relational 

diffusion.  

Aksi BDS yang awalnya berasal dari Inggris, perlahan mulai menyebar ke 

negara-negara tetangga di kawasan Eropa, dan terus menyebar hingga negara-

negara di luar kawasan Eropa, yaitu AS, Arab Saudi, Iran, dan Kuwait. Penyebaran 

melalui relational diffusion juga terlihat dalam penyebaran aksi BDS di luar 

kawasan Eropa. Di AS, Jewish Voice for Peace merupakan organisasi asal AS yang 

menginisiasi aksi lokal BDS. Jewish Voice for Peace adalah organisasi yang 

menentang penindasan dan fanatisme terhadap identitas tertentu. JVP berdiri 

sebagai upaya masyarakat untuk mengakhiri okupasi Israel di OPT, mendukung 

perlindungan dan self-determination bagi Israel dan Palestina, solusi yang adil 

dalam mengatasi pengungsi Palestina sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum 

internasional, mengakhiri kekerasan yang menargetkan penduduk sipil, serta 

mendukung perdamaian dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Timur Tengah.173 

Terlihat bahwa tujuan organisasi ini serupa dengan organisasi-organisasi 

pendukung BDS sebelumnya, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa 

penyebaran aksi BDS melawan perusahaan Veolia atau Alstom di AS dilakukan 

oleh JVP melalui relational diffusion. Selain JVP, sub-bab 4.5. menunjukkan 

relational diffusion di AS juga dilakukan oleh PSC dengan mengadakan 

demonstrasi massa di kota St. Louis yang menekan pemerintah kota agar menarik 

dana yang sebelumnya dialokasikan kepada perusahaan Veolia.  

Di Arab Saudi, relational diffusion juga ditemukan di negara ini. Adanya 

penyebaran aksi melalui relational diffusion dibuktikan dengan adanya organisasi 

                                                             
173 Jewish Voice for Peace, “Mission”, https://jewishvoiceforpeace.org/mission/ (diakses pada 9 

Mei 2019).   
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Stop The Wall dan Civic Coalition to Defend Palestinian’s Right in Jerusalem yang 

melakukan tindakan persuasif terhadap target aksi di Arab Saudi. Stop The Wall 

merupakan organisasi yang didirikan oleh Popular Committees Palestina untuk 

melawan pembangunan Tembok Pemisah Israel-Palestina dan pemukiman Yahudi 

di OPT. Sama halnya dengan organisasi pendukung Palestina di negara-negara 

sebelumnya, Stop The Wall juga masih bergerak dalam mengupayakan self-

determination, kesetaraan hak antara penduduk Israel dan Palestina, dan 

pengembalian refugees ke properti mereka. Stop The Wall juga beraktivitas di dua 

tingkat, yaitu di tingkat nasional, organisasi mengumpulkan partisipasi kelompok 

grassroot di Palestina. Tingkat internasional juga menjadi area aktivitas organisasi 

ini karena menganggap bahwa okupasi Israel ke Palestina tidak mungkin terjadi 

tanpa adanya dukungan dari aktor internasional.174 Hal ini yang kemudian menjadi 

alasan meski Stop The Wall adalah organisasi yang dibentuk oleh penduduk lokal 

Palestina, namun organisasi ini mampu melakukan aksi BDS yang bersifat 

mempengaruhi pemerintahan negara lain. Organisasi selanjutnya yaitu Civic 

Coalition to Defend Palestinian’s Right in Jerusalem adalah organisasi non-

pemerintah di Yerusalem yang juga memperjuangkan hak asasi manusia penduduk 

Palestina dibawah pendudukan Israel.175 Dalam kolaborasinya dengan Stop The 

Wall, organisasi ini menjalankan aksi BDS dan mempengaruhi aktor penting di 

Arab Saudi untuk menerapkan perilaku BDS kepada perusahaan Alstom. 

Relational diffusion di Kuwait dan Iran dilakukan oleh BNC. Sesuai dengan 

sub-bab 4.4., BNC adalah badan koordinator Gerakan BDS, sehingga memiliki 

                                                             
174 Palestinian Grassroot Anti-Apartheid Wall Campaign, “About Us”, 

https://www.stopthewall.org/about-us (diakses pada 10 Mei 2019).   
175 Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, “About”, https://www.civiccoalition-

jerusalem.org/about.html (diakses pada 10 Mei 2019).   

https://www.stopthewall.org/about-us
https://www.civiccoalition-jerusalem.org/about.html
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tujuan yang sama dengan Gerakan BDS. Sedangkan di Iran, BNC tidak 

mengkoordinir aksi BDS sendiri, melainkan melakukan kolaborasi dengan Islamic 

Human Rights Commission. Meski menggunakan kata “islamic”, namun organisasi 

ini tidak hanya beranggotakan masyarakat muslim, namun juga non-muslim. 

Dengan latarbelakang identitas yang berbeda, melalui IHRC mereka melakukan 

kampanye keadilan bagi manusia, terlepas dari ras, kepercayaan, dan latarbelakang 

politik yang dianut.176 Berdasarkan penjelasan penulis, terlihat bahwa aksi BDS 

melawan perusahaan Veolia/Alstom disebarkan melalui jenis organisasi yang sama, 

yaitu organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan dan 

perdamaian. Atas dasar hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa relational 

diffusion telah terjadi melalui jaringan relasi masyarakat yang mendukung 

kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian bagi umat manusia. 

Terlihat bahwa seluruh organisasi yang melakukan dan mengalami 

keberhasilan aksi BDS melawan Veolia/Alstom di negara masing-masing adalah 

organisasi yang bergerak untuk memberikan perlindungan dan advokasi 

kemanusiaan, serta mendukung adanya keadilan dan perdamaian dalam konflik. 

Sehingga, penulis merasa bahwa jaringan relasi yang berisi aktivis kemanusiaan, 

keadilan, dan perdamaian adalah bentuk relasi yang membantu difusi aksi BDS 

melawan perusahaan Veolia/Alstom. Meskipun partai pekerja dan organisasi 

pelajar juga turut menjalankan aksi, namun aksi yang mereka inisiasi hanya 

ditemukan di sedikit wilayah dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dibandingkan organisasi-organisasi kemanusiaan. Dari delapan negara yang 

melakukan aksi BDS melawan perusahaan Veolia/Alstom, partisipasi partai pekerja 

                                                             
176 Islamic Human Rights Commission, “About Us”, https://www.ihrc.org.uk/about/about-us/ 

(diakses pada 10 Mei 2019).  

https://www.ihrc.org.uk/about/about-us/
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hanya ditemukan di wilayah Canterburry, Inggris yaitu diinisiasi oleh Whitstable 

Labour Party.177 Sedangkan organisasi pelajar yang juga menginisiasi aksi BDS 

hanya dapat ditemukan di Universitas Sheffield, Inggris oleh Sheffield Student 

Union.178  

Berbeda dengan organisasi kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, dimana 

aksi yang mereka inisiasi dapat ditemukan di Britania Raya, Belanda, Prancis, 

Swedia, AS, Arab Saudi, Kuwait, dan Iran. Dalam bagannya, Sidney Tarrow 

menggambarkan bahwa relational diffusion akan menghasilkan attribution of 

similarity. Dalam kasus ini, jaringan relasi masyarakat sipil yang mendukung 

HAM, keadilan, dan perdamaian mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok 

yang memiliki kesamaan dalam memenuhi tanggungjawab moral untuk 

menegakkan HAM dan mengakhiri ketidakadilan bagi Palestina. Sehingga, ketika 

fakta keterlibatan perusahaan Veolia dan Alstom terkuak, mereka merasa bahwa 

hal tersebut adalah tugas mereka untuk mendukung penduduk Palestina dan 

menekan perusahaan asing dan aktor terkait agar tidak melakukan kerjasama 

dengan Israel melalui strategi non-violent BDS.  

Jalur difusi kedua yaitu non-relational diffusion dalam kasus ini dibuktikan 

dengan adanya internet yang memungkinkan informasi mengenai JLR dan 

perusahaan Veolia atau Alstom tersebar secara luas dan tanpa batas. Melalui 

internet, Gerakan BDS sebagai gerakan utama yang mengkoordinasi aksi BDS 

mampu menyebarkan informasi melalui website mereka. Pada gambar 4.1., setelah 

Gerakan BDS terbentuk, terlihat bahwa aktivis mulai mengembangkan website 

                                                             
177 Nora Barrows Friedman, The Electronic Intifada, “BDS Roundup: Veolia Loses Another Major 

Contract in UK”, Loc.cit. 
178 Michael Deas, Loc.cit.  
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Gerakan BDS yaitu www.bdsmovement.net yang digunakan sebagai sarana 

penyampaian informasi dan perkembangan kampanye BDS.  Dalam website 

Gerakan BDS, apabila mengetik kata kunci “Derail Veolia/Alstom” dalam kotak 

pencarian, maka akan muncul berbagai informasi mengenai aksi Derail 

Veolia/Alstom. Diantaranya adalah artikel informasi yang berjudul “Derail Veolia 

and Alstom Campaign” yang berisi informasi mengenai keterlibatan konsorsium 

City Pass dalam proyek JLR, hukum internasional yang dilanggar oleh Israel dalam 

pembangunan JLR, keterlibatan perusahaan Veolia dan Alstom dalam City Pass 

dan proyek JLR, daftar kampanye BDS melawan perusahaan Veolia/Alstom di 

beberapa negara, dan informasi mengenai cara untuk menemukan kerjasama 

perusahaan Veolia atau Alstom dengan pemerintah, lembaga, atau perusahaan di 

tingkat lokal.179  

Non-relational diffusion juga terjadi melalui media sosial. Seperti kebanyak 

gerakan sosial global pada umumnya, Gerakan BDS juga menggunakan media 

sosial twitter untuk membagikan perkembangan dan informasi terbaru mengenai 

aksi BDS melawan perusahaan Veolia/Alstom. Dengan menggunakan fitur hashtag 

yaitu #DerailVeolia, #DerailVeoliaAlstom, #DumpVeolia, dan #DerailAlstom, 

akan muncul beberapa tweets mengenai ajakan untuk melakukan aksi tersebut oleh 

pengguna twitter. Sebagai contoh adalah tweet dengan penggunaan hashtag dalam 

menyebarkan aksi BDS melawan perusahaan Veolia/Alstom sebagai berikut: 

                                                             
179 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Derail Veolia and Alstom Campaign”, 

https://bdsmovement.net/news/derail-veolia-and-alstom-campaign (diakses pada 18 Mei 2019).   

http://www.bdsmovement.net/
https://bdsmovement.net/news/derail-veolia-and-alstom-campaign
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Gambar 5. 1. : Pencarian #DerailVeoliaAlstom 

Sumber: Twitter 

Selain media sosial, media informasi lokal Palestina juga turut membantu 

penyebaran aksi BDS terhadap perusahaan Veolia/Alstom melalui website mereka. 

Melalui internet, media informasi Palestina seperti The Electronic Intifada 

menyebarkan berbagai informasi terkait aksi BDS melawan perusahaan 

Veolia/Alstom yang dapat diakses oleh siapapun. The Electronic Intifada 

merupakan portal berita online independen Palestina yang didirikan pada tahun 

2001. Berita yang dimuat di EI fokus membahas masyarakat, politik, budaya, dan 

tempat-tempat di Palestina. EI menyajikan berita dari wartawan dan penulis 

Palestina maupun orang-orang yang bermukim di Palestina. Sebagai portal berita 

asal Palestina, EI mendukung prinsip HAM universal, anti-rasisme, dan keadilan, 

oleh sebab itu, EI juga mempublikasikan berita dari organisasi dan aktivis HAM 
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terkemuka.180 EI merupakan portal berita online pertama yang menerbitkan artikel 

mengenai perusahaan Veolia dan Alstom dalam pembangunan JLR di tahun 2006 

dengan artikel yang berjudul “Profiting From the Occupation: The Corporate 

Interests Fuelling Conflict in Palestine”.181 Setelah penerbitan artikel tersebut, EI 

masih terus aktif dalam memberikan informasi mengenai perkembangan aktivis 

dalam melawan perusahaan Veolia dan Alstom maupun fakta terbaru mengenai isu 

tersebut. Apabila mengetik kata kunci “jerusalem light rail” pada kotak pencarian 

website EI, maka akan muncul beragam artikel yang berkaitan dengan aksi BDS, 

JLR, dan perusahaan Veolia atau Alstom.  

Non-relational diffusion kemudian menghasilkan theorization, dimana 

theorization ini dibuktikan dengan artikel yang menyebarkan cara atau panduan 

dalam melakukan aksi BDS terhadap perusahaan Veolia/Alstom. Melalui website 

The Electronic Intifada, Adri Nieuwhof dan Daniel Machover menulis artikel yang 

diterbitkan pada website tersebut pada 10 Februari 2009. Pada artikel yang berjudul 

“Time to Hold Veolia to Account” tersebut, kedua aktivis ini membagikan 

informasi dan fakta mengenai keberhasilan kampanye BDS melawan perusahaan 

Veolia di tahun 2006 – 2008. Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa: 

“...Under the UK Public Contract Regulations 2006, a contracting authority may exclude an 
economic operator from bidding for a contract or may reject any such bid where it is found that 
the individual or organization has committed an act of grave misconduct in the course of his 
business of profession. The regulation follows European Law, Directive 2004/18/EC of the 
European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures 
for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. In 
our letter to the council, we used the same legal arguments to demonstrate that Veolia’s 
involvement in the Jerusalem tramway project involves assisting Israel to violate international 
law.”182 

                                                             
180 The Electronic Intifada, “About Electronic Intifada”, 

https://electronicintifada.net/content/about-electronic-intifada/10159 (diakses pada 18 Mei 2019).  
181 Nick Dearden, Loc.cit.  
182 Adri Nieuwhof dan Daniel Machover, The Electronic Intifada, “Time to Hold Veolia to 

Account”, https://electronicintifada.net/content/time-hold-veolia-account/8060 (diakses pada 18 

Mei 2019).   

https://electronicintifada.net/content/about-electronic-intifada/10159
https://electronicintifada.net/content/time-hold-veolia-account/8060
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Menurut penulis, kalimat tersebut secara tidak langsung menjelaskan teori atau cara 

menggugat perusahaan Veolia sesuai dengan hukum yang berlaku. Adri Nieuwhof 

dan Daniel Machover secara tidak langsung menyatakan bahwa hukum Eropa 

Directive 2004/18/EC yang dikeluarkan Parlemen dan Dewan Eropa pada 31 Maret 

2004 mengenai koordinasi prosedur pemberian kontrak pekerjaan umum, kontrak 

pasokan publik, dan layanan publik dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk 

membatalkan atau mengecualikan perusahaan Veolia dari berbagai kontrak publik 

di kawasan Eropa. Mereka juga menunjukkan cara dalam melakukan protes dengan 

mengirimkan surat kepada dewan kota yang berisi pelanggaran hukum 

internasional yang dilakukan oleh perusahaan Veolia di Yerusalem dan pelanggaran 

yang dilakukan perusahaan berdasarkan hukum Eropa Directive 2004/18/EC, 

sehingga pembatalan dan pengecualian kontrak adalah tindakan sesuai hukum yang 

dapat diberlakukan kepada perusahaan tersebut. Cara yang disampaikan dalam 

artikel tersebut kemudian diadopsi oleh aktivis di kawasan Eropa dalam melakukan 

aksi BDS.  

Berdasarkan sub-bab 4.5., terbukti di tahun 2009 di kota Sandwell, aktivis 

PSC membuat petisi yang ditujukan kepada dewan lokal kota untuk menghentikan 

kontrak kerjasama dengan perusahaan Veolia. Tuntutan dalam petisi ini kemudian 

dipenuhi oleh dewan kota Sandwell dengan mengeluarkan perusahaan Veolia dari 

kontrak pengelolaan limbah selama 25 tahun pada 16 Maret 2009.183 Penjelasan ini 

menunjukkan bahwa theorization telah terjadi melalui non-relational diffusion 

yang ditandai dengan penerapan aksi dengan cara (teori) yang serupa oleh aktivis 

di berbagai tempat.  

                                                             
183 Adri Nieuwhof, The Electro nic Intifada, “Divestment Campaign Gains Momentum in 

Europe”, Loc.cit.  
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Jalur difusi ketiga yaitu mediated diffusion menggunakan pihak ketiga 

(brokerage) untuk menjaga solidaritas dan dukungan kepada rakyat Palestina agar 

tetap hidup. Broker atau perantara dalam kasus ini adalah kalangan akademisi dari 

Toronto sebagai kelompok pertama yang menginisiasi acara Israeli Apartheid Week 

pada tahun 2005 di Toronto, Kanada. Pada tahun tersebut, kelompok mahasiswa 

beretnis Arab dari Universitas Toronto, Kanada mengadakan acara Israeli 

Apartheid Week yang kemudian berkembang menjadi acara internasional yang 

diadakan tiap tahun, sejak tahun 2005.184 

Tahun 2009 kemudian menjadi titik penting hubungan antara IAW dengan 

Gerakan BDS. Dengan berkembangnya aksi BDS, IAW kemudian digunakan 

sebagai sarana dalam menyebarkan strategi dan kampanye BDS kepada masyarakat 

secara transnasional. IAW 2009 berhasil diadakan di delapan kota di AS pada 1 – 

8 Maret 2009. Beberapa kota diantaranya yaitu di Berkeley dan San Fransisco oleh 

The Student for Justice in Palestine. Di New York inisiatornya adalah IAW New 

York Organizing Coalition, New York University, dan Columbia University. Di 

Atlanta acara IAW diselenggarakan oleh Emory Advocates for Justice in Palestine. 

Kemudian acara IAW di Chicago diadakan oleh The Student for Justice in Palestine 

dan International Solidarity Movement.185  

Dalam IAW 2009 ini, acara yang diadakan lebih banyak dalam membahas 

BDS sebagai salah satu strategi dalam melawan Israel. Beberapa inisiator di IAW 

di AS, seperti The Student for Justice in Palestine juga berperan sebagai advokat 

                                                             
184 National Post, “Catherine Chatterley: A History of Israeli Apartheid Week”, 

https://nationalpost.com/full-comment/catherine-chatterley-a-history-of-israeli-apartheid-week 

(diakses pada 4 Maret 2019).  
185 Anti Defamation League, “Israeli Apartheid Week: A Year by Year Report”, hlm. 9-11, 

https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/israel-international/Israeli-Apartheid-

Week-Year-by-Year-Report.pdf (diakses pada 14 Juli 2019).  

https://nationalpost.com/full-comment/catherine-chatterley-a-history-of-israeli-apartheid-week
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/israel-international/Israeli-Apartheid-Week-Year-by-Year-Report.pdf
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/israel-international/Israeli-Apartheid-Week-Year-by-Year-Report.pdf
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yang mengadvokasi kampanye BDS di Barkeley dan San Fransisco. Tembok 

Pemisah dan kebijakan apartheid lainnya yang diterapkan Israel menjadi salah satu 

bahasan utama yang cukup penting dalam membingkai Israel sebagai negara pelaku 

apartheid.186 Inisiator acara IAW di berbagai wilayah ini yang kemudian berperan 

sebagai brokerage, karena melalui acara IAW yang mereka adakan, maka 

penyebaran BDS dapat dilakukan kepada masyarakat di berbagai wilayah yang 

berbeda. Selain itu, inisiator IAW juga berperan agar solidaritas dukungan kepada 

Palestina melalui penerapan aksi BDS dan semangat anti apartheid tetap hidup.  

IAW terdiri dari beberapa jenis acara yang diadakan oleh inisiator dan 

partisipan. Diantaranya, dalam IAW tahun 2009, penyelenggara dan pendukung 

IAW mengadakan demonstrasi sebagai bentuk perlawanan kepada Israel, mereka 

juga mengadakan pameran yang menampilkan tiruan Tembok Pemisah dan pos 

pemeriksaan (checkpoints) yang merupakan simbol apartheid Israel. Selain itu, sesi 

diskusi juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara dalam IAW. Pada IAW 

2009, diskusi dilakukan dengan menghadirkan pembicara yang membahas perilaku 

apartheid dan diskriminatif Israel kepada Palestina. Pembicara dalam acara IAW 

yang diadakan di AS juga menyamakan pemerintah Zionis sebagai pelaku rasisme, 

sehingga mereka menyatakan dukungan dalam melawan negara Israel, serta 

menyarankan pembubaran negara Yahudi. Disisi lain, dengan adanya pembentukan 

dan perkembangan Gerakan BDS sejak tahun 2005, maka di tahun 2009 IAW 

digunakan sebagai instrumen untuk menghidupkan aksi BDS yang menargetkan 

negara Israel dan lembaga yang melakukan kerjasama dengan Zionisme.187 

                                                             
186 Ibid, hlm. 9-11.  
187 Ibid, hlm. 9.  
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Meskipun pada awalnya acara IAW didirikan oleh kaum akademisi di 

Toronto, namun seiring dengan pertumbuhannya, penyusun acara IAW kian 

beragam, mulai dari kelompok grassroot hingga organisasi di wilayah setempat. 

Ketika IAW pertama kali diadakan, aktor yang menjadi broker adalah akademisi 

dari Universitas Toronto, dimana mereka adalah kelompok yang mendukung 

masyarakat Palestina untuk bebas dari Israel. Fungsinya sebagai broker dalam IAW 

tahun 2005, menyebabkan akademisi dari Universitas Toronto saat itu menjadi 

perantara komunikasi antara warga Palestina dan masyarakat sipil di Toronto. 

Dalam acara IAW, mereka adalah kelompok yang membangun kesadaran 

masyarakat sekitar mengenai konflik antara bangsa Arab dan Israel, dengan 

membingkai pemerintah Yahudi sebagai pemerintahan apartheid.188 Ketika IAW 

meluas, aktivis yang tersebar di berbagai negara ikut mengadakan acara tersebut di 

wilayah mereka. Aktor yang menjadi broker mulai beragam, tidak hanya kelompok 

akademisi saja. Organisasi-organisasi lokal yang mewakili dukungan masyarakat 

lokal kepada rakyat Palestina mulai menjalani peran sebagai broker ketika mereka 

juga ikut menyelenggarakan IAW. Misalnya, pada IAW tahun 2009, selain 

kelompok mahasiswa, IAW di AS juga diselenggarakan oleh International 

Solidarity Movement di Chicago.189 

Pada emulation terlihat bahwa meski difusi dilakukan melalui tiga cara yang 

berbeda dalam kasus aksi BDS melawan perusahaan Veolia atau Alstom, namun 

memiliki hasil yang sama. Ketiga jenis difusi yang berbeda menghasilkan tindakan 

menyamai yaitu menjalankan aksi BDS di wilayah mereka masing-masing (tingkat 

lokal). Aksi BDS terhadap perusahaan Veolia dan Alstom yang pertama kali 

                                                             
188 National Post, Loc.cit.  
189 Anti Defamation League, Op.cit., hlm. 11. 
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dilakukan oleh aktivis di Inggris, kemudian menyebar dan diikuti (emulation) oleh 

aktivis yang berada di Skotlandia dan Irlandia untuk menerapkan aksi serupa di 

wilayah mereka. Setelah tahun 2006, aksi BDS kepada perusahaan Veolia atau 

Alstom menyebar ke negara-negara lain di Eropa yang dibuktikan dengan adanya 

kampanye BDS serupa di Belanda, Prancis, dan Swedia. Seiring dengan 

bertambahnya tahun, aksi ini kian berkembang dan diadopsi oleh aktivis diluar 

kawasan Eropa, yaitu AS, Iran, Kuwait, dan Arab Saudi untuk melakukan aksi yang 

sama di tingkat lokal, seperti yang telah dilakukan aktivis di negara-negara 

sebelumnya. Adanya non-localized action adalah indikator terakhir yang 

membuktikan bahwa diffusion telah terjadi. Ketiga jalur difusi tersebut 

menyebabkan adanya aksi non-lokal BDS melawan perusahaan Veolia dan Alstom 

di sejumlah tempat yang berbeda dari tahun 2006 – 2008 atau non-localized action. 

Berawal dari aksi yang dilakukan oleh Ireland-PSC dan Irish Trade Union 

dalam menolak pelatihan orang-orang Israel di Dublin Luas Tram di tahun 2006. 

Masih dalam tahun yang sama muncul non-localized action yaitu adanya aksi BDS 

menargetkan kerjasama perusahaan Veolia di Belanda. Pada tahun 2007, non-

localized action ditemukan di Prancis, dimana AFPS melawan perusahaan Veolia 

dan Alstom melalui pendekatan hukum dengan melaporkan kedua perusahaan 

tersebut ke Pengadilan Prancis. Di tahun 2008, non-localized action ditemukan di 

Swedia, dimana organisasi Diakonia melakukan kampanye publik Give Veolia the 

Red Card. Adanya non-localized action merupakan bukti bahwa aksi BDS melawan 

perusahaan Veolia atau Alstom telah tersebar. 
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 Scale Shift 

Poin penting dari scale shift yang membuatnya berbeda dari diffusion adalah 

adanya koordinasi atau kerjasama yang dilakukan oleh aktivis di negara lain. 

Kerjasama yang dimaksud tidak berbentuk kolaborasi sementara dalam melakukan 

kampanye atau event tertentu, namun kerjasama dalam scale shift adalah kerjasama 

jangka panjang yang dibangun untuk memenuhi tujuan bersama. Selama tahun 

2006-2007, kampanye BDS yang menargetkan perusahaan Veolia dan Alstom 

menyebar dari Britania Raya ke Belanda dan Prancis, setelah artikel yang ditulis 

Nick Dearden dimuat di website The Electronic Intifada dan klaim yang 

dikeluarkan Daniel Machover mengenai kemampuan EU Directive 2004/18/EC 

dalam menjerat Perusahaan Veolia atau Alstom di Eropa. Penyebaran kampanye 

secara transnasional tersebut menunjukkan bahwa aksi BDS mulai menyebar di 

kawasan Eropa dengan ditemukannya aksi lokal (local action) di Inggris, Irlandia, 

Belanda, dan Prancis setelah aktivis lokal menemukan adanya kerjasama antara 

Perusahaan Veolia di wilayah tersebut.  

Aktivis Palestina mulai menyadari bahwa solidaritas internasional yang 

mendukung aksi BDS melawan perusahaan Veolia dan Alstom sebagai bentuk 

kepedulian mereka terhadap penduduk Palestina, telah terbentuk. Gagasan untuk 

menyatukan perlawanan dalam satu koordinasi tunggal kemudian muncul pada 

tahun 2008. Dengan adanya persebaran aksi BDS di lebih dari satu negara, aktivis 

merasa perlu adanya coordination agar aksi lebih terfokus dalam menekan 

perusahan Veolia atau Alstom. Proses coordination kemudian dipenuhi dengan 

diadakannya pertemuan aktivis di Bilbao, Spanyol. Pada 31 Oktober 2008, 

kelompok solidaritas Spanyol yang terdiri atas Basque Network dan Mewando, 
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bersama dengan jaringan masyarakat sipil Palestina yang terdiri dari PNGO dan 

Ittijah, serta Alternative Information Center, mengadakan suatu pertemuan di kota 

Bilbao.190  

Pertemuan ini selanjutnya menghasilkan dokumen deklarasi yang disebut 

sebagai Bilbao Initiative. Tidak hanya didukung oleh puluhan organisasi asal 

Spanyol, Eropa, dan Palestina yang menetap di kota Bilbao, Bilbao Iniatives juga 

didukung oleh organisasi asal Israel yaitu International Jewish Anti-zionist 

Network. Bilbao Initiatives berisi deklarasi dari perwakilan masyarakat sipil 

internasional yang hadir pada pertemuan tersebut. Mereka sepakat bahwa Israel 

telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan HAM yang 

dilakukan secara terus menerus dan sistematis, sehingga Israel harus 

bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah diperbuat. Selain itu, aktivis yang 

hadir di kota Bilbao juga sepakat bahwa komunitas internasional seperti Uni Eropa, 

AS, dan komunitas internasional memiliki peran besar dalam melanggengkan 

kekuasaan dan perilaku melanggar hukum Israel di OPT melalui memberikan 

impunitas atas pelanggaran yang dilakukan Israel dan memberikan dukungan 

politik, ekonomi, ilmiah, serta budaya tanpa batas kepada Israel. Oleh karena itu, 

menurut aktivis, perilaku komunitas internasional yang tetap menerima Israel 

dalam lingkungan mereka perlu diakhiri, sehingga keadilan kepada warga Palestina 

dapat dipulihkan. Selain itu, perdamaian menyeluruh juga dapat dicapai di kawasan 

Timur Tengah. Deklarasi ini juga muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan 

masyarakat kepada komunitas internasional, terutama PBB dalam mengatasi 

diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Israel kepada penduduk Palestina. Oleh 

                                                             
190 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Final Declaration and Action Plan of the Bilbao 

Initiatives”, Loc.cit.  
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sebab itu, aktivis menyerukan masyarakat internasional untuk memikul 

tanggungjawab moral dan politik secara efektif untuk mengakhiri ketidakadilan 

yang dirasakan penduduk Palestina.191 Di Eropa, sebagai bagian dari Bilbao 

Initiatives, aktivis HAM dan serikat pekerja melakukan koordinasi penuh dengan 

BNC untuk meluncurkan beberapa kampanye BDS yang fokus menargetkan 

perusahaan dan lembaga yang dianggap terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dengan praktik penindasan di OPT. Maka, pada November 2008, 

kampanye BDS Derail Veolia/Alstom diluncurkan dibawah koordinasi BNC 

sebagai implementasi dari Bilbao Initiatives. Kampanye ini fokus 

mengkoordinasikan aksi BDS kepada perusahaan Veolia dan Alstom yang 

sebelumnya telah dilakukan di beberapa negara sejak tahun 2006.192  

Saat menyelenggarakan pertemuan di kota Bilbao, tanpa sadar 

penyelenggara pertemuan tersebut mengisi peran sebagai brokerage. Basque 

Network, Mewando, PNGO, Ittijah, dan Alternative Information Center adalah 

aktor yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara penduduk Palestina dengan 

aktivis internasional yang berasal dari Eropa dan Israel. Dengan adanya pertemuan 

ini pula, maka aktivis yang hadir dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan 

menyatukan pemikiran mereka dalam meluncurkan deklarasi Bilbao Initiatives 

yang berlanjut pada peluncuran kampanye transnasional Derail Veolia/Alstom pada 

November 2008. Derail Veolia/Alstom yang diluncurkan sebagai komitmen 

masyarakat sipil internasional dalam mengakhiri tindakan opresi, rasis, dan 

diskriminatif Israel kepada Palestina menggunakan theorization dalam 

penerapannya. Terdapat cara-cara menerapkan aksi Derail Veolia/Alstom yang 

                                                             
191 Ibid.  
192 Barghouti, Op.cit, hlm. 157.  
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disampaikan kepada Gerakan BDS kepada masyarakat sipil yang ingin 

berpartisipasi.  

Dalam website-nya, aksi Derail Veolia/Alstom dapat dimulai dengan 

mencari tahu perusahaan dan lembaga pemerintah di tingkat domestik yang 

memiliki kerjasama dengan perusahaan Veolia atau perusahaan Alstom. Untuk 

menemukan perusahaan domestik yang memiliki hubungan kerjasama tersebut, 

dapat dilakukan melalui pencarian internet melalui google atau situs web 

perusahaan domestik yang dicurigai. Selain itu, aktivis dan masyarakat yang 

tertarik melakukan pencarian ini juga dapat menemukan informasi dalam berita 

mengenai kontrak jaringan transportasi, pengelolaan limbah, dan air di daerah 

masing-masing. Sebab, hal tersebut merupakan area bisnis perusahaan Veolia dan 

Alstom. Pelajar dan mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam kampanye ini 

dengan mencari informasi mengenai sumber investasi dan pendanaan di sekolah 

dan universitas mereka. Apabila perusahaan Veolia dan Alstom ditemukan 

memiliki investasi dan menjadi sumber dana di sekolah atau universitas mereka, 

maka dapat diterapkan aksi divestasi.193  

Selain itu, theorization juga terlihat pada aksi yang mereka lakukan di 

lapangan. Setelah mencari tahu keterlibatan perusahaan, sekolah, dan lembaga 

negara dengan perusahaan Veolia atau Alstom di tingkat lokal, aktivis selanjutnya 

melakukan aksi di lapangan dengan cara membuat petisi, melakukan lobi, dan 

mengirim surat terbuka kepada pemerintah dan aktor strategis lainnya di tingkat 

lokal untuk menekan aktor strategis tersebut agar mengakhiri hubungan 

kerjasamanya dengan perusahaan Veolia atau Alstom. Dimulai dari aksi BDS pada 

                                                             
193 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Derail Veolia and Alstom Campaign”, Loc.cit.  
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tahun 2006 hingga 2015, terlihat adanya keseragaman pola dalam melakukan aksi. 

Sesuai dengan sub-bab 4.5., maka terlihat adanya theorization dalam melakukan 

hal tersebut di tiap negara. Pembuatan petisi, pengiriman surat dan lobi untuk 

mempengaruhi aktor strategis yang awalnya dilakukan oleh aktivis Inggris 

kemudian berhasil tersebar dan diadopsi sebagai strategi umum oleh aktivis di 

negara lain setelah tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas 

mengirimkan surat dan melakukan lobi kepada aktor strategis yang memiliki 

keterkaitan bisnis dengan perusahaan Veolia atau Alstom di Belanda dan Iran.  

Melalui theorization yang menyebabkan strategi aksi dilakukan dengan cara 

yang sama, namun menargetkan lawan di tingkat lokal (aktor lokal yang memiliki 

hubungan kerjasama dengan perusahaan Veolia atau Alstom), maka memunculkan 

adanya object shift. Object shift terletak pada Bilbao Initiatives, dimana target yang 

disasar oleh Gerakan BDS mengalami perluasan. Koalisi masyarakat sipil Palestina 

dalam BDS Call sebelumnya menyatakan bahwa,  

“We, representatives of Palestinian civil society, call upon international civil society 
organizations and people of conscience all over the world to impose broad boycotts and 
implement divestment initiatives against Israel similar to those applied to South Africa in 
the apartheid era. We appeal to you to pressure your respective states to impose 
embargoes and sanctions against Israel. We also invites conscientious Israelis to support 
this Call, for the sake of justice and genuine peace.”194 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gerakan BDS pada awalnya mengajak 

masyarakat internasional untuk mengimlementasikan tindakan boikot dan divestasi 

yang menargetkan Israel. Masyarakat sipil Palestina juga menyerukan masyarakat 

sipil internasional untuk menekan pemerintah nasional mereka agar menerapkan 

embargo dan sanksi kepada Israel. Saat Bilbao Initiatives dideklarasikan, penulis 

melihat adanya object shift yang semakin spesifik. Sebelumnya dalam BDS Call 

                                                             
194 Barghouti, Op.cit., hlm. 240. 
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secara umum terlihat bahwa target utama BDS adalah Israel. Sedangkan dalam 

Bilbao Initiatives, aksi BDS tidak lagi hanya menargetkan Israel, namun juga aktor 

eksternal yang dianggap berperan dalam mengambil keuntungan dari tindakan 

ilegal Israel. Sebagaimana yang dinyatakan oleh masyarakat sipil Palestina dalam 

action plan nomor 7 dari Bilbao Initiatives, sebagai berikut: 

“For independent human rights organizations and legal experts to continue their legal 
efforts for the prosecution and punishment of Israeli perpetrators of war crimes and crimes 
against humanity, for reparations for the Palestinian victims, and for accountability of the 
State of Israel and all parties complicit in such crimes. We urge the exploration of new 
strategies whereby Zionist organizations, especially the Jewish National Fund (JNF), as well 
as all foreign companies and governments that collaborate with Israel's regime of 
oppression can be held accountable in international courts, including the European Court of 
Human Rights.”195 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Bilbao Initiatives mengajak organisasi 

HAM dan ahli hukum untuk menempuh upaya hukum dalam menuntut hukuman 

bagi Israel sebagai pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan, serta reparasi bagi 

korban yang merupakan warga Palestina. Masyarakat sipil Palestina dan 

masyarakat internasional dalam Bilbao Initiatives juga mengeksplorasi strategi baru 

yaitu menargetkan organisasi zionist Israel, terutama JNF dan seluruh perusahaan 

asing dan pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Israel untuk 

bertanggungjawab atas perbuatan mereka sesuai dengan prinsip hukum di 

pengadilan internasional, termasuk Pengadilan HAM Uni Eropa. Object shift terjadi 

pada poin ini, dimana sebelumnya, Gerakan BDS melalui BDS Call menargetkan 

Israel, namun melalui Bilbao Initiatives, Gerakan BDS menggeser objek atau target 

perjuangan mereka kepada organisasi zionist Israel, perusahaan asing, dan 

pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Israel. Oleh karena itu, Bilbao 

Initiatives berupaya dalam melakukan koordinasi kampanye BDS di Eropa dan 

                                                             
195 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Final Declaration and Action Plan of the Bilbao 

Initiatives”, Loc.cit.  
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sekitar dengan menjadikan perusahaan Veolia dan Alstom sebagai target utama 

dalam kampanye tersebut.196  

Ketika target berubah, maka klaim yang sebelumnya muncul di tingkat 

domestik menjadi tidak sesuai lagi. Oleh sebab itu, object shift kemudian 

menghasilkan claim shift. Menurut aktivis BDS, bahwa dengan adanya 

pembangunan JLR yang dilakukan oleh Israel, maka hal tersebut menyebabkan 

kekuatan okupasi Israel semakin kuat di Yerusalem Timur. Selain itu, hal tersebut 

juga menyebabkan pemukiman Yahudi menjadi dominan di kota Yerusalem. 

Keterlibatan perusahaan Veolia dan Alstom dalam membangun JLR membuat 

kedua perusahaan ini juga terlibat dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

Israel.197 Perusahaan Veolia dan Alstom dianggap telah berpartisipasi dalam 

memperkuat pengaruh Israel di Yerusalem, sehingga menjadi target dalam 

kampanye BDS di Eropa dan sekitarnya. Object dan claim shift kemudian 

menghasilkan identity shift. BDS Call sebelumnya didukung dan disahkan oleh 

berbagai macam kelompok, yang terdiri dari kelompok aktivis HAM, pemuda, 

lingkungan, kesehatan, aktivis perlindungan anak, pembangunan, budaya, 

kelompok keagamaan, pemberdayaan wanita, serta kelompok aktivis perdamaian 

dan keadilan.198  

Kelompok-kelompok ini memiliki latarbelakang, visi, dan misi yang 

berbeda antara satu kelompok dengan yang lain, namun mampu bekerjasama di 

bawah Gerakan BDS. Begitu pula aktivis yang menjalankan kampanye BDS Derail 

                                                             
196 Barghouti, Op.cit., hlm. 156.  
197 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Bilbao, the Basque Country and Spain Join the 

Palestinian Campaign for Boycott, Divestment and Sanctions Targeting Veolia”, 

https://www.bdsmovement.net/news/bilbao-basque-country-and-spain-join-palestinian-campaign-

boycott-divestment-and-sanctions (diakses pada 13 Mei 2019).   
198 Barghouti, Op.cit., hlm. 241-247. 

https://www.bdsmovement.net/news/bilbao-basque-country-and-spain-join-palestinian-campaign-boycott-divestment-and-sanctions
https://www.bdsmovement.net/news/bilbao-basque-country-and-spain-join-palestinian-campaign-boycott-divestment-and-sanctions
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Veolia Alstom adalah kelompok yang berbeda dari wilayah yang berbeda. Misalnya, 

di Inggris terdapat PSC dan Irish Trade Union yang merupakan kelompok 

solidaritas Palestina dan serikat pekerja di Britania Raya, lalu di Belanda terdapat 

IODC yang merupakan organisasi keagamaan dan A Different Jewish Voice, 

organisasi perdamaian masyarakat Yahudi, dan sebagainya. Meski memiliki 

identitas yang berbeda, namun ketika aktivis dalam organisasi ini mendukung dan 

juga mengimplementasikan aksi BDS di wilayah mereka, maka mereka telah 

memenuhi seruan BDS Call yang meminta masyarakat sipil internasional yang 

memiliki hati nurani untuk menerapkan BDS.199 Serta, seruan dalam Bilbao 

Initiatives yang mengajak masyarakat sipil internasional untuk menanggung 

tanggungjawab moral dan politik dengan mendukung aksi BDS demi keadilan bagi 

Palestina.200  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka identitas baru yang terbentuk dan 

tertanam pada aktivis BDS dengan latarbelakang yang berbeda adalah identitas 

sebagai masyarakat sipil internasional yang memiliki hati nurani dan memenuhi 

tanggungjawab moral untuk menuntut keadilan bagi rakyat Palestina. Apabila 

seluruh indikator dalam mekanisme ini terpenuhi, maka Gerakan BDS melalui 

Bilbao Initiatives telah melakukan pergeseran skala perjuangan dengan 

menargetkan aktor baru. Selain itu, melalui peluncuran kampanye transnasional 

Derail Veolia/Alstom, menunjukkan bahwa Gerakan BDS berhasil dalam 

membangun koordinasi kampanye melawan Perusahaan Veolia atau Alstom di 

tingkat lokal ke dalam satu platform kerjasama.   

                                                             
199 Ibid, hlm. 240.  
200 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Final Declaration and Action Plan of the Bilbao 

Initiatives”, Loc.cit.  
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5.3. Level Internasional 

 Externalization 

Mekanisme ini adalah mekanisme pertama dalam level internasional. 

Mekanisme externalization penting untuk melihat cara aktivis lokal dalam 

melakukan proses eksternal Gerakan BDS dari tingkat lokal ke tingkat 

internasional. Oleh karena itu, menurut penulis peluncuran kampaney BDS Derail 

Veolia/Alstom di tahun 2008 merupakan hasil dari proses eksternal. Meski begitu, 

berkaitan dengan respon yang dikeluarkan Israel sebagai pihak oposisi terhadap 

perkembangan Gerakan BDS di tahun 2005 – 2008 tidak ditemukan, sehingga 

respon yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel pada saat itu adalah lack of 

responsiveness atau tidak memberikan respon apapun.  

Respon yang diberikan pemerintah Israel kepada Gerakan BDS baru muncul 

di tahun 2014 ketika dampak buruk dari kampanye BDS mulai terasa oleh 

pemerintah Israel. Pada tahun tersebut, Perdana Menteri Israel, Benjamin 

Netanyahu menekankan bahwa kampanye internasional BDS adalah bentuk baru 

dari anti-semitism. Netanyahu juga menyamakan Gerakan BDS dengan 

pembantaian etnis Yahudi yang dilakukan oleh Nazi. Pada tahun 2014, hukum 

Israel juga melakukan kriminalisasi kepada aktivis yang mendukung BDS.201 Meski 

begitu, respon pemerintah Israel yang bersifat repression ini baru keluar di tahun 

2014, sehingga tidak dapat menjadi faktor yang memicu proses eksternal dari 

Bilbao Initiatives dan kampanye Derail Veolia/Alstom.  

                                                             
201 James Zogby, Huffpost, “BDS: A Legitimate and Moral Response to Israeli Policy”, 

https://www.huffpost.com/entry/bds-a-legitimate-and-mora_b_7575794 (diakses pada 19 Mei 

2019).   

https://www.huffpost.com/entry/bds-a-legitimate-and-mora_b_7575794
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Apabila respon yang ditunjukkan oleh pemerintah Israel adalah lack of 

responsiveness, maka aktivis seharusnya melakukan access seeking untuk 

membantu mereka melakukan proses eksternal. Namun, pada kasus ini, tidak 

terlihat adanya access seeking. Penduduk Palestina tidak meminta bantuan dari IGO 

manapun untuk membantu mereka melakukan proses eksternal keterlibatan 

perusahaan Veolia dan Alstom dalam pembangunan JLR di Yerusalem. Disisi lain, 

mereka secara langsung bekerjasama dengan NGO asal Eropa untuk meluncurkan 

inisiatif dan kampanye baru yang menargetkan perusahaan Veolia atau Alstom. 

Adanya ketidaksesuaian dalam proses eksternal menyebabkan externalization tidak 

sepenuhnya terjadi dalam kasus ini. 

 Transnational Coalition Forming 

Berdasarkan sub-bab 4.4., terlihat bahwa aksi Derail Veolia/Alstom 

mengalami keberhasilan di negara-negara tersebut. Meski demikian, aksi ini tidak 

memenuhi seluruh tujuan aksi karena perusahaan Alstom masih beroperasi dalam 

pembangunan JLR, bahkan setelah perusahaan Veolia memutuskan untuk keluar 

dari proyek tersebut. Melalui typology of forms of transnational coalitions yang 

ditawarkan oleh Sidney Tarrow, apabila diamati melalui intensitas keterlibatan 

(involvement) dan durasi jalannya aksi (duration), Derail Veolia/Alstom merupakan 

bentuk dari instrumental coalitions. Dalam kasus Derail Veolia/Alstom, intensitas 

keterlibatan aktor sipil dalam menjalankan kampanye tersebut hanya terbatas pada 

kelompok-kelompok yang dibentuk untuk membangun dan menjaga solidaritas 

masyarakat sipil di wilayah mereka dengan warga Palestina, serta kelompok-

kelompok perdamaian dan kemanusiaan. Kelompok solidaritas masyarakat tersebut 

diantaranya adalah Palestine Solidarity Campaign, Ireland Palestine Solidarity 
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Campaign, Scottish Palestine Solidarity Campaign, Palestinian Grassroots Anti 

Apartheid Wall Campaign (Stop The Wall), Association France Palestine 

Solidarity, Civic Coalition to Defend Palestinians, dan United Civilian for Peace. 

Sementara itu, kelompok perdamaian dan kemanusiaan yang juga turut melakukan 

aksi Derail Veolia/Alstom di wilayah masing-masing adalah Interchurch 

Organisation for Development Cooperation, Diakonia dan Jewish Voice for Peace. 

Kelompok-kelompok ini adalah kelompok penting dalam aksi Derail Veolia/Alstom 

karena memimpin pergerakkan masyarakat dalam memblokir aktivitas bisnis 

perusahaan Veolia dan Alstom di wilayah mereka.  

Dengan adanya keterbatasan aktor sipil yang bergabung dalam aksi Derail 

Veolia/Alstom, menyebabkan aksi ini hanya populer di dua jenis organisasi tersebut. 

Meski beberapa organisasi mahasiswa juga ikut mendukung aksi ini, namun 

keterlibatan mereka hanya dalam jumlah yang kecil. Aksi Derail Veolia/Alstom 

sebelumnya disebutkan dapat dilakukan dengan mencari informasi di internet 

mengenai hubungan kerjasama perusahaan Veolia atau Alstom di wilayah lokal 

masyarakat. Begitu pula dengan mahasiswa dapat berpartisipasi dengan mencari 

informasi mengenai dana sponsor dan investasi dari perusahaan Veolia atau Alstom 

di universitas mereka.202 Cara kerja Derail Veolia/Alstom yang disusun demikian 

rupa menyebabkan tidak semua masyarakat sipil dapat melakukan aksi Derail 

Veolia/Alstom. Aksi ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat, dimana pemerintah 

lokal, perusahaan domestik, maupun universitas atau sekolah mereka memiliki 

kontrak kerjasama dengan perusahaan Veolia atau Alstom. Sedangkan, masyarakat 

yang wilayah atau lingkungannya tidak memiliki kaitan bisnis apapun dengan 

                                                             
202 Boycott, Divestment, Sanction Movement, “Derail Veolia and Alstom Campaign”, Loc.cit.  
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perusahaan Veolia atau Alstom tidak dapat mengikuti aksi serupa. Hal ini 

dikarenakan, tujuan dari aski Derail Veolia/Alstom adalah mengecualikan 

perusahaan Veolia atau Alstom seluruh tawaran kerjasama di berbagai wilayah, 

hingga kedua perusahaan tersebut menarik seluruh investasi dan menghentikan 

sepenuhnya kerjasama yang telah mereka lakukan dalam JLR, serta proyek-proyek 

Israel lainnya yang melanggar hukum internasional dan hak warga Palestina yang 

telah diakui oleh PBB.203 Oleh karena itu, aksi ini disusun untuk menyerang 

perusahaan Veolia atau Alstom dari sisi ekonomi melalui pemblokiran kerjasama 

yang telah ada, sehingga perusahaan Veolia atau Alstom mengalami kerugian yang 

memaksa mereka untuk mengakhiri kerjasama dengan Israel. 

Berkaitan dengan durasi aksi, kampanye Derail Veolia/Alstom adalah aksi 

jangka pendek (short term) yang dilakukan selama 10 tahun (2006 – 2015). Pada 

tahun 2015, perusahaan Veolia telah mundur sepenuhnya dari aktivitas bisnis di 

Israel. Meskipun demikian, setelah perusahaan Veolia keluar, tidak ada informasi 

apapun mengenai keberlangsungan kampanye ini apakah masih berlanjut atau telah 

berakhir, karena kekosongan aktivitas kampanye di lapangan, seperti membuat 

petisi, mengirimkan surat, dan melakukan lobi kepada target di tingkat domestik. 

Namun demikian, melalui laporan yang dikeluarkan aliansi BDS dan pernyataan 

yang dikeluarkan aktivis BDS, perusahaan Alstom masih tetap menjadi target aksi. 

Dalam laporan yang berjudul “Dangerous Liaisons II, Norwegian Ties to the Israeli 

Occupation”, yang dikeluarkan oleh Norwegian Union of Municipal and General 

Employees dan Norwegian People’s Aid di tahun 2015, masih menyertakan 

                                                             
203 Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, BDS National 

Committee, “Press Release”, http://www.badil.org/en/resources/documents/human-rights-

organizations.html?download=627:bnc-press-release-calling-on-arab-states-to-cut-ties-with-

french-companies-veolia-and-alstom&start=40, hlm. 1 (diakses pada 24 April 2019). 

http://www.badil.org/en/resources/documents/human-rights-organizations.html?download=627:bnc-press-release-calling-on-arab-states-to-cut-ties-with-french-companies-veolia-and-alstom&start=40
http://www.badil.org/en/resources/documents/human-rights-organizations.html?download=627:bnc-press-release-calling-on-arab-states-to-cut-ties-with-french-companies-veolia-and-alstom&start=40
http://www.badil.org/en/resources/documents/human-rights-organizations.html?download=627:bnc-press-release-calling-on-arab-states-to-cut-ties-with-french-companies-veolia-and-alstom&start=40
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perusahaan Alstom sebagai perusahaan yang mendukung okupasi Israel. Dalam 

laporan tersebut, mereka juga memberikan rekomendasi kepada Council on Ethics 

dan Norges Bank mengeluarkan himbauan divestasi dari perusahaan Alstom.204 

Selain itu, Omar Barghouti, seorang aktivis Palestina sekaligus pemimpin Gerakan 

BDS, menyatakan bahwa setelah kemenangan atas perusahaan Veolia tercapai, 

maka saat ini, aktivis dan Gerakan BDS akan terus menargetkan perusahaan 

Alstom. Omar Barghouti menyatakan “This is the time to DERAIL ALSTOM!”205, 

bahwa sudah saatnya aktivis dan pendukung BDS mempengaruhi perusahaan 

Alstom untuk mundur dari proyek JLR. 

Pernyataan dan sikap dukungan terhadap BDS yang menargetkan 

perusahaan Alstom menunjukkan bahwa perusahaan Alstom tidak diabaikan begitu 

saja. Setelah tahun 2015, aktivis BDS mengakui adanya keterlibatan ekonomi 

perusahaan Alstom di Israel dan masih menargetkan perusahaan tersebut. Meski 

begitu, setelah tahun 2015 tidak ditemukan kampanye langsung yang dilakukan 

aktivis BDS di lapangan sebagaimana aksi yang dilakukan sebelumnya, seperti 

melakukan lobi dengan pemerintah dan perusahaan lokal agar menghentikan 

kerjasama dengan perusahaan Alstom dan melakukan kampanye publik untuk 

meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat sipil setempat. Penulis 

mengambil kesimpulan bahwa, perusahaan Alstom masih menjadi target Gerakan 

dan aktivis BDS, namun jaringan dan interaksi antar aktivis yang melakukan 

                                                             
204 Norwegian Union of Municipal and General Employees dan Norwegian People’s Aid, 

“Dangerous Liaisions II, Norwegian Ties to the Israeli Occupation”, 

https://www.npaid.org/Media/20_Files/Om-oss/Annual-reports/Dangerous-liaisons, hlm. 47 

(diakses pada 24 April 2019).   
205 Omar Barghouti, Intal, “Victory! Veolia Abandons Jerusalem Light Rail Project under Political 

Pressure”, http://www.intal.be/files/Veolia_Abandons_Rail_Project.pdf (diakses pada 1 April 

2019).  

https://www.npaid.org/Media/20_Files/Om-oss/Annual-reports/Dangerous-liaisons
http://www.intal.be/files/Veolia_Abandons_Rail_Project.pdf
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kampanye Derail Veolia/Alstom, semakin lama mengalami penurunan. Sehingga, 

mereka tidak lagi mampu melakukan koordinasi untuk melakukan aksi langsung 

yang sebelumnya aktif dilakukan sejak tahun 2006 – 2015. Sesuai dengan definisi 

Sidney Tarrow mengenai instrumental coalition, bahwa setelah tujuan utama 

mereka tercapai, terdapat dua kemungkinan yang dilakukan oleh aktivis, yaitu 

membubarkan diri atau mempertahankan koalisi sebagai bentuk formalitas.206 

Dalam kasus ini, aktivis BDS masih mempertahankan koalisi Derail Veolia/Alstom 

sebagai bentuk formalitas, karena kekosongan aktivitas kampanye setelah tahun 

2015. 

5.4. Aktivisme Transnasional Gerakan BDS dalam Kampanye Transnasional 

Derail Veolia/Alstom 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai aktivisme 

transnasional Gerakan BDS dalam kampanye transnasional Derail Veolia/Alstom, 

hasil penelitiannya adalah meski externalization tidak terjadi, namun melalui 

indikator scale shift, Gerakan BDS tetap dapat menggeser perlawanan mereka ke 

tingkat internasional melalui pertemuan Bilbao pada tahun 2008. Hasil penelitian 

selanjutnya adalah terkait dengan bentuk koalisi Derail Veolia/Alstom yaitu 

instrument coalition. Pada transnational coalition forming, penulis menemukan 

bahwa setelah Perusahaan Veolia keluar dari pasar Israel, aktivitas kampanye 

Derail Veolia/Alstom di lapangan menghilang. Hal tersebut menyebabkan Gerakan 

BDS terlihat mengabaikan pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Alstom di OPT. 

Namun faktanya, Perusahaan Alstom masih tetap menjadi target Gerakan BDS 

                                                             
206 Tarrow, Op.cit., hlm. 168.  
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yang dibuktikan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Omar Barghouti sebagai 

salah satu aktivis utama Gerakan BDS dan laporan yang dikeluarkan oleh 

Norwegian People’s Aid. Menghilangnya aktivitas kampanye terhadap Perusahaan 

Alstom disebabkan adanya target baru yang dianggap lebih strategis.  

Pada tahun 2012, organisasi lokal Palestina melakukan kampanye melawan 

perusahaan G4S karena kelaparan massal yang  dialami oleh tahanan politik di 

penjara Israel yang dikelola oleh perusahaan G4S.207 Di tahun-tahun berikutnya, 

kampanye ini mengalami persebaran di Eropa, hingga terbentuklah kampanye 

transnasional Stop G4S di tahun 2016.208 Oleh karena itu, setelah aktivis BDS 

berhasil memenuhi tuntutan utama mereka yaitu agar perusahaan Veolia keluar dari 

proyek JLR, tenaga dan perhatian mereka selanjutnya lebih banyak terfokus kepada 

kampanye G4S dari pada melanjutkan kampanye Derail Alstom.  

Temuan selanjutnya berkaitan dengan perkembangan pesat kampanye 

Derail Veolia/Alstom di negara-negara Barat. Apabila dibandingkan dengan 

wilayah lain, kampanye tersebut mengalami keberhasilan terbanyak di Eropa Barat. 

Lebih tepatnya negara Irlandia menjadi wilayah pertama yang menginisiasi 

perlawanan kepada Perusahaan Veolia, meski pada saat itu Bilbao Initiatives belum 

muncul. Hal ini terjadi karena aktivis menganggap bahwa negara-negara Barat 

adalah aktor utama yang memberikan kekuatan ekonomi, politik, dan diplomatik 

kepada negara Israel, sehingga dianggap mendukung pelanggaran hukum 

                                                             
207 Michael Deas, The Electronic Intifada, “Palestinian Organizations Call Action Against G4S 

Over Role Israeli Jails” (diakses pada 19 Mei 2019).  
208 Boycott, Divestment, Sanctions Movement, “Intensify the Stop G4S Campaign in Solidarity 

with Palestinians Political Prisoners on Hunger Strike”, https://bdsmovement.net/news/intensify-

stop-g4s-campaign-solidarity-palestinian-political-prisoners-hunger-strike (diakses pada 19 Mei 

2019).   

https://bdsmovement.net/news/intensify-stop-g4s-campaign-solidarity-palestinian-political-prisoners-hunger-strike
https://bdsmovement.net/news/intensify-stop-g4s-campaign-solidarity-palestinian-political-prisoners-hunger-strike
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internasional yang dilakukan oleh negara tersebut.209 Oleh karena itu, kampanye 

Derail Veolia/Alstom lebih banyak dikembangkan di negara-negara Barat.  

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa kampanye Derail Veolia/Alstom 

di suatu wilayah cenderung berhasil apabila aktivis BDS menerapkan aksi langsung 

di lapangan. Aksi tersebut antara lain mengirimkan surat terbuka, melakukan lobi, 

dan pertemuan kepada pihak penting yang berwenang secara langsung memberikan 

keputusan atas keberlangsungan kontrak Perusahaan Veolia atau Alstom di wilayah 

tersebut. Misalnya dengan pemerintah lokal atau pejabat perusahaan yang memiliki 

kerjasama dengan Perusahaan Veolia atau Alstom. Selain mengembangkan strategi 

yang secara langsung menargetkan aktor lokal strategis, aktivis BDS juga berupaya 

memboikot dan divestasi Perusahaan Veolia atau Alstom dengan mengajak 

masyarakat lokal melalui petisi yang mereka adakan dan kirimkan kepada aktor 

lokal yang dianggap strategi tersebut.  

 

  

                                                             
209 Barghouti, Op.cit., hlm. 50.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

Sesuai dengan penelitian yang penulis jabarkan pada bab 5, terlihat bahwa 

aksi BDS telah melalui proses transnasional hingga mampu membentuk aksi 

transnasional Derail Veolia/Alstom yang bertujuan untuk melawan dua perusahaan 

asing asal Prancis. Menurut Sidney Tarrow sendiri, terdapat enam proses yang 

dapat digunakan untuk meneliti proses perubahan gerakan dari gerakan domestik 

menjadi gerakan transnasional. Proses-proses ini kemudian dibagi dalam tiga 

tingkat wilayah berbeda, yaitu di tingkat domestik, transisi, dan transnasional. Di 

tingkat domestik, penulis menemukan bahwa aksi BDS telah mengalami proses 

global issue framing yang dibuktikan dengan adanya perubahan pembingkaian aksi 

BDS sebagai aksi yang melawan negara apartheid Israel, serta masyarakat sipil 

yang mendukung aksi BDS adalah masyarakat yang telah memenuhi 

tanggungjawab moral. Disisi lain, mekanisme internalization tidak sepenuhnya 

terjadi dalam kasus ini. Meski terdapat external pressure, penerapan kebijakan dari 

aktor eksternal, dan muncul protes dari masyarakat lokal, namun indikator lainnya 

tidak ditemukan. Palestine Authority tidak memberikan respon apapun terhadap 

keberadaan Gerakan BDS, sehingga PA tidak dapat dikategorikan sebagai 

brokerage.  

Pada tingkat transisi, penulis menemukan bahwa proses diffusion dan scale 

shift telah dilalui oleh Gerakan BDS. Dalam mekanisme diffusion, bahwa setelah 

Gerakan BDS terbentuk, aksi BDS kemudian mengalami proses internasional dan 

komunikasi kepada aktivis di negara lain. Melalui tiga jalur yang berbeda proses 
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difusi kemudian dilakukan, sehingga dampak penyebarannya lebih luas lagi. 

Melalui relational diffusion, penyebaran dilakukan melalui jaringan relasi 

masyarakat pendukung penegakkan HAM, perdamaian, dan keadilan. Keberadaan 

masyarakat dalam satu jaringan relasi yang sama mendorong attribution of 

similarity yaitu kesamaan, dimana dukungan mereka terhadap aksi BDS dianggap 

sebagai pemenuhan tanggungjawab moral.  

Dalam non-relational diffusion, internet digunakan sebagai sarana utama 

dalam menyebarkan aksi BDS dan isu pembangunan JLR. Melalui media sosial dan 

portal berita lokal online, aktivis BDS menyebarkan fakta-fakta baru mengenai 

perusahaan Veolia dan Alstom dalam membangun kereta cepat di Yerusalem. 

Media sosial juga digunakan dalam menyebarkan informasi dan aksi BDS melalui 

fitur hashtag di twitter. Proses ini menghasilkan theorization, yaitu penyebaran 

metode dalam menerapkan aksi BDS yang menargetkan perusahaan Veolia atau 

Alstom, sehingga metode yang digunakan oleh aktivis di wilayah berbeda serupa. 

Jalur terakhir yaitu mediated diffusion dilakukan melalui adanya broker yang 

menyelenggarakan acara internasional Israeli Apartheid Week yang bertujuan agar 

solidaritas pendukung BDS tetap hidup, sekaligus sebagai momen untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai rezim apartheid dan pentingnya 

pemberlakuan BDS terhadap Israel.  

Setelah aksi BDS dan isu pembangunan JLR dengan melibatkan perusahaan 

Veolia dan Alstom menyebar, Gerakan BDS berupaya dalam menggeser 

perlawanan mereka dengan mengkoordinasikan aksi perlawanan kepada 

perusahaan Veolia atau Alstom yang sejak tahun 2006 – 2007 telah ditemukan di 

beberapa negara. Coordination kemudian dilakukan melalui pertemuan yang 
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disebut sebagai Bilbao Initiatives pada 31 Oktober 2008.  Dengan adanya 

koordinasi, maka aktivis yang berasal dari berbagai tempat yang berbeda 

membutuhkan brokerage yaitu Basque Network, Mewando, PNGO, Ittijah, dan 

Alternative Information Center. Organisasi-organisasi ini mengisi peran sebagai 

penghubung komunikasi aktivis dari wilayah yang berbeda karena berhasil 

menyelenggarakan Bilbao Initiatives. Ketika pertemuan ini berlangsung, aktivis 

juga menentukan theorization atau metode umum yang digunakan dalam 

menjalankan aksi BDS kepada perusahaan Veolia atau Alstom oleh aktivis di 

tempat yang berbeda.  

Theorization dilakukan dengan mencari informasi kerjasama perusahaan 

Veolia atau Alstom dengan pemerintah, lembaga, atau perusahaan domestik di 

masing-masing wilayah. Setelah itu, aksi BDS akan menargetkan perusahaan, 

pemerintah, serta lembaga tersebut untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan 

perusahaan Veolia atau Alstom dengan cara membuat petisi, mengirimkan surat 

terbuka, dan melakukan lobi. Proses ini kemudian menyebabkan terjadinya 

pergeseran target, klaim, dan identitas. Dimana saat BDS Call muncul, masyarakat 

Palestina telah menentukan Israel sebagai terget. Namun ketika Bilbao Initiatives 

dideklarasikan, target berubah.  

Dalam deklarasi tersebut, aksi BDS tidak menargetkan Israel, namun aktor 

eksternal yang memiliki hubungan kerjasama dengan Israel. Pergeseran klaim juga 

terjadi, dimana klaim masyarakat Palestina dalam BDS Call adalah klaim mengenai 

kesulitan penduduk Palestina yang sulit melakukan mobilisasi dan hak-hak 

penduduk lokal yang diabaikan oleh Israel. Pada Bilbao Initiatives, klaim baru yang 

muncul berkaitan dengan pembangunan JLR adalah pembangunan tersebut 
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dianggap sebagai cara Israel dalam menguasai Yerusalem, termasuk Yerusalem 

Timur. Cara tersebut dilakukan dengan membuat mobilisasi penduduk Yahudi yang 

semakin mudah dengan adanya JLR. Aktivis dari wilayah dan latarbelakang yang 

berbeda tidak mungkin saling bekerjasama apabila tidak memiliki kesepahaman 

antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, proses ini juga menghasilkan identity 

shift, dimana aktivis yang berasal dari organisasi yang berbeda dapat bekerjasama 

karena berbagi identitas yang sama yaitu identitas sebagai masyarakat sipil 

internasional yang bermoral. Mekanisme scale shift terpenuhi melalui peluncuran 

aksi transnasional Derail Veolia/Alstom, dimana aksi ini menjadi wadah koordinasi 

aktivis di tempat yang berbeda.  

Mekanisme externalization sendiri tidak terjadi dalam kasus ini. Dimasa 

awal kemunculan aksi BDS melawan perusahaan Veolia atau Alstom, terdapat 

kekosongan respon atau lack of responsiveness dari pemerintah Israel. Meski 

begitu, untuk melakukan externalization, aktivis tidak melakukan access seeking, 

sehingga kampanye Derail Veolia/Alstom tidak melakukan proses eksternal dari 

tingkat lokal ke tingkat internasional. Kampanye transnasional ini kemudian 

penulis kategorikan sebagai instrumental coalition. Sebab, apabila merujuk pada 

durasi dan keterlibatan aktor, aksi ini hanya populer pada organisasi yang 

mendukung penegakkan HAM, keadilan, dan perdamaian. Meski beberapa 

kelompok akademik dan serikat pekerja juga ikut menjalankan aksi, namun jumlah 

mereka cukup terbatas. Apabila ditinjau dari durasi atau lamanya aksi, aksi ini 

beroperasi dari tahun 2006 hingga 2015. Aktivitas kampanye menghilang setelah 

perusahaan Veolia berhasil dipengaruhi di tahun 2015 dan menyisakan perusahaan 

Alstom. Perusahaan Alstom sendiri hingga saat ini masih tetap melakukan kegiatan 
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bisnis dengan Israel di OPT, yang menandakan bahwa kampanye ini tidak terlalu 

berdampak pada perusahaan Alstom.  

Berdasarkan teori yang penulis gunakan, hal ini memang wajar terjadi. 

Gerakan sosial global adalah gerakan yang luas. Hal tersulit bagi aktivis adalah 

mempertahankan aktivitas mereka agar tetap hidup dalam waktu yang lama. Hal ini 

yang kemudian gagal dipenuhi oleh aktivis dalam kampanye transnasional Derail 

Veolia/Alstom. Dalam bentuk instrumental coalition, seruan boikot yang 

dikeluarkan oleh aktivis setelah perusahaan Veolia menyatakan telah menjual 

seluruh bisnis mereka di Israel menunjukkan bahwa interaksi aktivis saat 

mengeluarkan seruan tersebut adalah bentuk formalitas dari kampanye Derail 

Veolia/Alstom.  

Level transisi adalah level terpenting dalam aktivisme transnasional 

Gerakan BDS hingga mampu membentuk kampanye Derail Veolia/Alstom. Seperti 

yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa kampanye ini tidak melalui mekanisme 

externalization. Oleh karena itu, level transisi adalah level yang penting, karena 

melalui level ini kampanye transnasional pertama Gerakan BDS yaitu Derail 

Veolia/Alstom dapat tersebar ke berbagai negara dan diikuti oleh aktivis di masing-

masing negara tersebut. Menurut penulis, mekanisme scale shift adalah mekanisme 

yang dapat menggantikan peran externalization yang tidak dapat ditemukan dalam 

kasus ini. Terlihat bahwa scale shift mampu dalam mengumpulkan dukungan 

internasional dari negara-negara di luar Eropa untuk ikut melakukan kampanye ini, 

terutama setelah pertemuan di Bilbao diadakan. Dengan ini maka, proses eksternal 

yang seharusnya terjadi di externalization, secara tidak langsung telah terjadi di 

scale shift saat pertemuan tersebut diadakan.  
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6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, beberapa saran yang 

dapat diberikan oleh penulis kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut. 

Pertama, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti Gerakan BDS, perlu 

diingat bahwa Gerakan BDS adalah gerakan sosial dengan keanggotaan luas dan 

fleksibel karena tidak memiliki struktur gerakan yang rigid. Penulis merasa bahwa 

organisasi lokal yang menyatakan dukungan kepada aksi BDS dan menginisiasi 

kampanye BDS, secara tidak langsung mengambil bagian dalam mengembangkan 

Gerakan BDS. Ketika Gerakan BDS telah tersebar di berbagai negara, organisasi 

lokal ini yang berperan penting dalam mengembangkan aksi BDS di negara mereka. 

Apabila peneliti selanjutnya tertarik, organisasi ini dapat diteliti lebih dalam karena 

posisinya yang cukup strategis di tingkat lokal. Sebagai contoh, Palestine Solidarity 

Campaign sebagai aktor penting yang mengembangkan aksi BDS dan 

mempengaruhi masyarakat untuk mendukung aksi BDS. 

Kedua, apabila peneliti selanjutnya tertarik untuk membahas proses 

transnasional gerakan sosial, maka perlu diperhatikan bahwa tidak semua gerakan 

sosial dapat secara langsung dikategorikan sebagai gerakan sosial global atau 

transnasional meski telah melakukan aksi di tingkat transnasional. Hal ini 

dikarenakan harus terdapat lebih dari satu jenis koalisi transnasional agar aksi dapat 

disebut sebagai gerakan global. Sehingga, peneliti selanjutnya harus memastikan 

hal ini terlebih dahulu. Ketiga, bagi aktivis BDS diperlukan adanya komitmen 

dalam menjalankan koalisi transnasional agar bertahan lebih lama dan dapat 

memenuhi seluruh tuntutan. Koordinasi yang dilakukan oleh aktivis di berbagai 

negara sudah cukup baik, begitu pula dengan struktur organisasi yang cukup baik 
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memfasilitasi koordinasi melalui BNC. Namun, penulis merasa aktivis kurang 

berkomitmen dalam melanjutkan aksi setelah tuntutan utama mereka terpenuhi. 

Misalnya dalam aksi Derail Veolia/Alstom, aksi ini mungkin saja dapat memenuhi 

seluruh tuntutan yang ditawarkan oleh aktivis apabila aktivis memiliki komitmen 

untuk melanjutkan dan terus mengembangkan aksi. Solidaritas BDS dan koordinasi 

yang sebelumnya telah terbentuk sebelumnya sangat membantu aktivis apabila aksi 

ini dilanjutkan kembali. 
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