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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Istilah “Indigenous People” yang disebut sebagai UNDRIP  mulai 

mengemuka setelah dikeluarkannya Deklarasi tentang masyarakat adat.  Definisi 

Masyarakat Adat di United Nation yaitu :  

“Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and 
ways of relating to people and the environment. They have retained social, 
cultural, economic and political characteristics that are distinct from those 
of the dominant societies in which they live”.1  
 

Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat adat adalah mereka yang  

memiliki garis keturunan dengan masyarakat pribumi yang masih melanjutkan 

budaya yang ada yang dianggap unik. Selain itu, mereka juga mempunyai cara 

berpolitik, dan ekonomi yang berbeda dari masyarakat dominan.  

Munculnya United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples (UNDRIP) pada 13 September 2007 dengan resolusi Majelis Umum 

A/Res/61/295 merupakan langkah lembaga internasional dalam  menjembatani hak 

masyarakat adat seperti memberikan acuan pada negara bahwa masyarakat adat 

juga termasuk bagian dari negara yang membutuhkan perhatian yang sama 

                                                             
1 Indigenous People at the UN diakeses dalam 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html (17/10/2017 13.15 WIB)  
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layaknya masyarakat pada umumnya.  Deklarasi tersebut merupakan dokumen 

“non legally binding”, dimana tanpa adanya ratifikasi dari suatu negara, norma – 

norma yang ada di dalam deklarasi tersebut tetap dapat dijadikan pedoman untuk 

membentuk sebuah rancangan Undang – Undang tentang hak masyarakat adat di 

setiap negara anggota PBB.2 

Masyarakat adat di beberapa negara telah mencapai pengakuan atas 

identitas mereka, seperti hak – hak mereka atas tradisi, tanah, wilayah dan sumber 

daya alam. Hal ini dibuktikan dengan adanya 143 negara yang mendukung 

deklarasi UNDRIP, 11 negara abstain dan 4 negara yang menolak deklarasi 

UNDRIP.3 

Filipina merupakan negara yang memiliki jumlah masyarakat adat yang 

banyak, terdapat beberapa etnis yang mendiami negara tersebut. Secara garis besar 

di Filipina terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu Lumat, Igorot dan suku suku di 

Visayas. Permasalahan masyarakat adat di Filipina relatif komplek. Hal ini 

disebabkan antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berhubungan. 

Permaslahan utama yang dimilikinya adalah tidak ada sertifikat tanah leluhur yang 

mereka miliki menyebabkan permasalahan lain timbul.  

Filipina merupakan salah satu negara yang mendukung diberlakukannya 

UNDRIP, Hal ini dibuktikan dalam pidato Janet Serrano, seorang perwakilan 

departemen luar negeri bahwa Filipina sepenuhnya mendukung deklarasi PBB 

                                                             
2 Indigenous People Indigenous Voices, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, United 
Nation Permanent Forum on Indigenous Issues, diakses dalam 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_en.pdf (20/10/2017, 15.00 WIB) 
3 Indigenous Rights Outline by UN, The United Nations General Assembly has Adopted a non 
binding declaration on the rights of indigenous peoples after 22 years of debate, diakses dalam 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/6993776.stm (08/02/2018, 10.00 WIB) 
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mengenai masyarakat adat. 4 Selain itu juga ada penandatangan Republic Act No. 

10689 pada tanggal 23 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 

Agustus setiap tahunnya di peringati sebagai Hari Masyarakat Adat Nasional yang 

menjadi salah satu bentuk promosi hak – hak kelompok masyarakat adat Filipina, 

tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat 

Sedunia. 5 

Negara Filipina sendiri sudah mengeluarkan undang – undang mengenai 

masyarakat adat yang disebut dengan Indigenous People Rights Act 1997 yang 

disahkan pada tanggal 29 Oktober 1997, hal ini menjadi babak baru dalam urusan 

masyarakat adat. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa negara dengan 

detail menjamin hak – hak masyarakat adat.  

 IPRA merupakan perjanjian pengelolaan sumber daya berbasis kontrak 

antara negara dan masyarakat adat karena mengakui kepemilikan masyarakat adat 

atas wilayah tradisional mereka yang meliputi tanah, air, dan sumber daya lain di 

dalamnya. Selain itu, IPRA juga memberikan jaminan penguasaan kepada 

masyarakat adat dengan penerbitan Hak kepemilikan (Sertifikat) kepada komunitas 

pribumi yang bersangkutan.  

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melihat proses politik di 

Filipina sebagai hasil ratifikasi kesepakatan UNDRIP. Dengan mengambil judul 

                                                             
4 David E, Indigenous Peoples in the Philippines A Country Case Study, Presented at the RNIP 
Regional Assembly Hanoi, Vietnam August 20-26, 2007, diakses dalam http://www.iapad.org/wp-
content/uploads/2015/07/devera_ip_phl.pdf 
5 Eagle News, 2017, National Indigenous People Day, Eaglenews.ph, diakses dalam 
http://www.eaglenews.ph/national-indigenous-peoples-day/ (17/10/2017, 13.00 WIB) 
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“Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples di  Filipina ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masyarakat adat merupakan kelompok yang tergolong sosial termiskin yang 

kurang diperuntungkan oleh negara, buta huruf, pengangguran dan kemiskinan jauh 

lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Pemukiman masyarakat adat jauh dari 

kota (terpencil), tidak ada akses layanan dasar, dan dicirikan oleh tingginya insiden 

morbidilitas, mortalitas, dan malnutrisi. Berdasarkan uraian singkat tulisan di atas, 

peneliti membuat sebuah rumusan masalah yakni “Bagaimana implementasi 

kebijakan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People di 

Filipina dapat berhasil dilaksanakan?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui implementasi dari regulasi di Filipina tentang 

masyarakat adat. 

2. Mengetahui faktor faktor keberhasilan implementasi kebijakan 

UNDRIP di Filipina. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

para peneliti selanjutnya, serta diharapkan pula dapat memberikan 

informasi tambahan bagi para pembaca, selain itu juga bisa dijadikan 

bahan tambahan bagi mahasiswa khususnya jurusan Hubungan 

Internasional dalam mengerjakan tugas ataupun penelitian yang 

berkaitan dengan masyarakat adat atau Indigenous Peoples. 

 

b. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pengetahuan baru dan tambahan wawasan bagi peneliti, khususnya 

hukum intrrnasional untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam bersikap 

dan berperilaku. Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai masukan yang 

membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, 

termasuk para pendidik di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam 

lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum. Bagi Ilmu 

Pengetahuan, menambah keilmuan tentang hukum internasional serta 

menjadi sumber penelitian Harmonisasi kebijakan di negara lain untuk 

peneliti selanjutnya 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam menganalisis judul yang penulis angkat, penulis merujuk kepada 

penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama 

dengan judul penelitian penulis. Penelitian pertama berjudul “Menuju Kepastian 
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Hak Dalam Perjuangan Masyarakat Adat Di Filipina”  yang ditulis oleh Sandra 

Moniaga dan Martua T. Sirait dalam jurnalnya berisi bahwa Konstitusi Filipina 

1987 mengakui bahwa tanah – tanah adat bukan merupakan tanah publik, meskipun 

dalam penerapannya tergantung pada interpretasi dari para pemangku kepentingan.6  

 Adanya Indigenous People Rights Act (UU Masyarakat Adat) yang di 

sahkan pada tanggal 28 Oktober 1997, UU ini dipandang lebih progesif karena 

mengatur tentang pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat di berbagai 

bidang mencakup hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya, termasuk 

memberikan kepastian status atas wilayah-wilayah dan tanah-tanah adat.7 

 Persamaan penelitian pertama dengan penelitian penulis adalah UU di 

Filipina dianggap lebih progresif, sedangkan perbedaannya dengan penelitian 

penulis adalah pemberlakuan UNDRIP di Filipina tidak hanya dipengaruhi oleh 

satu faktor saja seperti pemangku kepentingan, akan tetapi juga ada pihak – pihak 

lain yang menjadikan pemerintah Filipina fokus terhadap permasalahan masyrakat 

adat.  

Penelitian kedua berjudul “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) 

atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional” yang ditulis oleh  

Muazzin dalam jurnalnya menjelaskan bahwa UNDRIP adalah salah satu tata cara 

lembaga internasional untuk meneggakan dan mengakui hak-hak masyarakat adat, 

perlindungan masyarakat adat atas sumber daya alam dijunjung tinggi oleh 

UNDRIP. Namun, hal tersebut hanya merupakan instrumen yang tidak mengikat 

                                                             
6 Sandra Moniaga & Martua T. Sirait, 2000,  Menuju Kepastian Hak Dalam Perjuangan Masyarakat 
Adat di Filipina, KEDAI Diselenggarakan bersama oleh ICRAF & JAPHAMA, hal 81. 
7 Ibid 
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secara hukum. Konvensi ILO 169 mengatur perlindungan bagi masyarakat adat, 

khususnya yaitu hak masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dan berkonsultasi 

dengan pihak pemerintah dalam keputusan tentang kegiatan yang akan berpengaruh 

pada kehidupan mereka. 8 

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian penulis adalah di dalam 

UNDRIP  dijelaskan secara konkrit hak – hak masyarakat adat, seperti perlindungan 

dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Perbedaan penelitian kedua dengan 

penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis tidak fokus pada permasalahan 

konvensi ILO dimana konvensi tersebut lebih membahas perhatian pemerintah pada 

pekerjaan para masyarakat adat. 

Penelitian ketiga berjudul “Indigenous Peoples’ Struggle for Secure Land 

Tenure in the Philippines: Case Study of Higaonon Tribe in Opol, Mindanao”  

yang ditulis oleh Petr Drbohlav & Jiri Hejkrlik dalam jurnalnya menunjukkan 

pentingnya lahan dan kompleksitasnya bagi masyarakat adat dan masalah dalam 

pelaksanaan IPRA, khususnya dalam penerbitan CADT. Masalah utama dalam 

memperkuat kepemilikan lahan masyarakat tampaknya menjadi perpecahan di 

antara masyarakat adat, bertentangan kepentingan pribadi antara anggota suku dan 

pemimpin yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan sosial dan pribadi 

beberapa pemimpin masyarakat adat. Serta keberadaan instrumen tenurial domain 

                                                             
8 Muazzin, 2014, Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples)atas Sumber Daya Alam: Perspek f 
Hukum Internasional, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Bandung: Universitas Padjajaran, hal 322 
- 345. 
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leluhur komunal tidak secara otomatis mengarah pada pengelolaan lingkungan yang 

berkelanjutan atau keadilan sosial.9 

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian peneliti adalah IPRA 

menjadi sumber utama untuk pelaksanaan UNDRIP di Filipina, sedangkan 

perbedaannya adalah pada penelitian peneliti tidak membahas permasalahan atau 

pertentangan yang terjadi antar kelompok masyarakat adat di Filipina.  

Penelitian keempat berjudul “The Philippine Indigenous Peoples’ 

Struggle For Land And Life: Challenging Legal Texts” yang ditulis oleh Jose 

Mencio Molintas dalam artikelnya pemerintahan dari masa kolonial sampai 

sekarang telah berusaha untuk memaksakan sistem kepemilikan tanah oleh Barat 

kepada masyarakat adat melalui penerapan berbagai undang-undang dan kebijakan 

pertanahan formal. Sejarah telah membuktikan bahwa upaya negara untuk 

menegakkan sistem hukumnya sendiri dalam bentuk "pembangunan" telah 

mengesampingkan masyarakat adat, bagi banyak masyarakat adat kebijakan 

pembangunan negara tidak menguntungkan mereka. Undang-undang ini selalu bias 

terhadap konsep kepemilikan asli. 10 

Persamaan penelitian keempat dengan penelitian peneliti adalah masyarakat 

adaat merupakan kelompok yang sudah ada sebelum masa konial, diman mereka 

mampu mempertahankan kebudayaan dan cara hidup mereka. Perbedaan penelitian 

keempat dengan penelitian peneliti adalah peneliti menganggap bahwa Undang – 

                                                             
9 Petr Drbohlav & Jiri Hejkrlik, 2017, Indigenous Peoples’ Struggle for Secure Land Tenure in the 
Philippines: Case Study of Higaonon Tribe in Opol, Mindanao, Asian Social Science, Vol 13, No. 
7, Hal 38 – 51. 
10 Jose Mencio Molintas, 2004, The Philippine Indigenous Peoples’ Struggle For Land And Life: 
Challenging Legal Texts, Arizona Journal of International & Comparative Law Vol 21, No. 1, 
Philippine: Indigenous Peoples’ Struggle, hal 269 – 306. 



 9 

Undang di Filipina semakin progresif dibuktikan dengan adanya keseriusan 

pemerintah dalam menanangi permaslahan masyarakat adat yang ada di Filipina. 

Penelitian kelima berjudul “Exclusion of and Discrimination against the 

Indigenous Communities: Case Study of the Phillippines” yang ditulis oleh 

Erlinda Montillo-Burton & Chona R. Echavez dalam papernya Indigenous 

People menyatakan bahwa mereka tidak menentang pembangunan karena mereka 

sendiri menderita kemiskinan ekstrem dan sangat ingin memperbaiki status sosial 

ekonomi mereka karena mayoritas Populasi Filipina. Namun, karena pengalaman 

pahit mereka dengan instansi pemerintah dan elemen tidak bermoral di masa lalu, 

mereka takut untuk berpartisipasi dalam program semacam itu.11 

Tanah merupakan elemen penting dalam keberadaan masyarakat adat, dan 

ada hubungan langsung antara budaya dan lahan mereka atau lingkungan sekitar. 

Setiap program yang diusulkan untuk mengangkat masyarakat IP dari kemiskinan 

mereka harus diikat atau dikaitkan dengan budaya dan sumber daya masyarakat. 

Hanya pendekatan semacam itu yang akan mendorong kemandirian di antara 

mereka dan membantu membangun integritas mereka sebagai orang.12 

Persamaan penelitian kelima dengan penelitian peneliti adalah peran 

pemerintah untuk menangani permasalahan masyarakat adat yang ada di Filipina 

tergolong progresif sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti peran 

masyarakat adat Filipina juga berpengaruh pada pemberlakuan UNDRIP di 

Filipina. 

                                                             
11  Montillo-Burton & Chona R. Echavez, 2011, Exclusion of and Discrimination against the 
Indigenous Communities: Case Study of the Phillippines, Working Paper Series, Indian Institute 
Dalit Studies New Delhi. 
12 Ibid. 
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 Dari beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Undang – undang 

Filipina dianggap progresif, sehingga memuculkan ide penulis untuk memperdalam 

penelitian tersebut menggunakan teori Implementasi Kebijakan. Penelitian keenam 

berjudul “Analisis Keberhasilan Pemberlakuan United Nations Declaration on 

the Rights of Indigenous Peoples di Filipina” yang ditulis oleh peneliti berisi 

negara Filipina merupakan  negara yang mendukung di keluarkannya UNDRIP, di 

Filipina terdapat lembaga khusus yang menangani permasalahan masyarakat adat. 

Selain itu juga ada Undang – Undang yang disahkan khusus untuk menangani 

urusan masyarakat adat di Filipina. Hal mendasar yang menjadi acuan dalam 

penelitian adalah adanya konstitusi Filipina yang menjamin hak – hak masyarakat 

adat dalam Indigenous People Right Act 1997. Adanya lembaga khusus yang 

menangani permasalahan masyarakat adat menjadi point keberhasilan dari Filipina 

dalam pemberlakuan UNDRIP. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor – faktor 

politik yang mendorong adanya pemberlakuan UNDRIP di Filipina. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 
NO 

 
JUDUL DAN NAMA 
PENELITI 

 
JENIS 
PENELITIAN 
DAN ALAT 
ANALISA 

 
 
HASIL 

1 Jurnal Penelitian : 
Menuju Kepastian Hak 
Dalam Perjuangan 
Masyarakat Adat Di 
Filipina  
Oleh : Sandra Moniaga 
dan Martua T. Sirait  

Deskrptif 
Pendekatan : 
- Konstitusi 

1987 
- IPRA  

- Konstitusi 1987 
mengakui bahwa 
tanah-tanah adat bukan 
merupakan tanah 
publik. 

- UU mengenai 
Masyarakat dipandang 
progresif karena IPRA 
ini mengatur tentang 
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pengakuan negara atas 
hak-hak masyarakat 
adat di berbagai 
bidang mencakup hak 
politik, hak ekonomi, 
hak sosial dan hak 
budaya, termasuk 
memberikan kepastian 
status atas wilayah-
wilayah dan tanah-
tanah adat.  

 
2 Jurnal Penelitian : Hak 

Masyarakat Adat 
(Indigenous Peoples) 
atas Sumber Daya 
Alam: Perspek f 
Hukum Internasional  
Oleh : Muazzin 

Deskriptif  
Pendekatan : 
- Dinamika 

Hukum 
- Hak 

Masyarakat 
Hukum 
Adat  

 

- UNDRIP adalah salah 
satu instrumen 
internasional yang 
meneggakan dan 
mengakui hak 
masyarakat adat, 
khususnya tentang 
sumberdaya alam yang 
mereka miliki, dan 
perlindungan atas hak 
mereka.  

- Konvensi ILO 169 
mengatur tentang 
perlindungan pads  
masyarakat adat, 
khususnya dalam  
partisipasi masyarakat 
adat.  

3 Jurnal Penelitian : 
Indigenous Peoples’ 
Struggle for Secure 
Land Tenure in the 
Philippines: Case Study 
of Higaonon Tribe in 
Opol, Mindanao 
 
Oleh : Petr Drbohlav & 
Jiri Hejkrlik 

Deskriptif  
Pendekatan : 
- Implementasi 

IPRA 

- Menunjukkan 
pentingnya lahan dan 
kompleksitasnya bagi 
masyarakat adat dan 
masalah dalam 
pelaksanaan IPRA, 
khususnya dalam 
penerbitan CADT. 

- Keberadaan instrumen 
tenurial domain 
leluhur komunal tidak 
secara otomatis 
mengarah pada 
pengelolaan 
lingkungan yang 
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berkelanjutan atau 
keadilan sosial. 

 
4 Jurnal Penelitian : The 

Philippine Indigenous 
Peoples’ Struggle For 
Land And Life: 
Challenging Legal 
Texts  
Oleh : Jose Mencio 
Molintas  

Deskriptif 
Pendekatan: 
 
- Pembangunan 

negara 
 

- Adanya pemaksaan 
sistem kepemilikan 
tanah oleh Barat kepada 
masyarakat adat  

- Pembangunan yang 
mengesampingkan 
masyarakat adat, 
mereka.  

- Bias Undang-undang 
selalu bias terhadap 
konsep kepemilikan 
asli 

5. Judul Paper : 
Exclusion of and 
Discrimination against 
the Indigenous 
Communities: Case 
Study of the 
Phillippines”  
Oleh :  Erlinda 
Montillo-Burton & 
Chona R. Echavez 

Deskriptif 
Pendekatan: 
- Kemiskinan 
 

- Masyarakat adat tidak 
menentang 
pembangunan  

- Pengalaman buruk 
membuat mereka takut 
untuk berpartisipasi 
dalam program 

- Tanah merupakan 
elemen penting dalam 
keberadaan masyarakat 
adat mengangkat 
masyarakat IP dari 
kemiskinan mereka 
harus diikat atau 
dikaitkan dengan 
budaya dan sumber 
daya masyarakat  

6  Judul Penelitian : 
“Pemberlakuan United 
Nations Declaration on 
the Rights of 
Indigenous Peoples di 
Filipina”  
Oleh :  Fitriatur 
Rosidah 

Deskriptif 
Pendekatan 
- Adopsi 
- Ratifikasi  
- Implentasi 

Kebijakan 
 

- Filipina meratifikasi 
UNDRIP 

- Pemerintahan Filipina 
Fokus terhadap 
masyarakat adat 
terbukti dengan adanya 
penandatanganan UU 
No 10689. 

- Konstitusi Filipna 
mengakui adanya hak 
hak terhadap 
masyarakat adat 

- Adanya lembaga 
khusus yang 
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menangani masalah 
masyarakat adat. . 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Ratifikasi 

Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, Ratifikasi didefinisikan sebagai 

tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau 

melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Ratifikasi 

tidak pernah berlaku surut, karena baru akan mengikat pasca penandatangan 

ratifikasi tersebut.  

Penjelasan kronologis pembuatan perjanjian internasional melalui prosedur 

yang normal, yaitu : Perundingan (Negotiation), Penandatanganan (Signature), dan 

Ratifikasi (Ratification).  Ratifikasi dibuat oleh Kepala Negara yang mempunyai 

kepentingan tertentu, selanjutnya akan  diterusakan pada nota ratifikasi yang 

dimiliki oleh setiap negara anggota perjanjian. Sebelum proses ratifikasi dilakukan 

ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu : 1. Persetujuan konstitusi negara yang 

menjadikan kehendak negara. 2. Pernyataan sebuah negara bahwa ingin terlibat 

dalam perjanjian internasional sesuai dengan cara berdiplomasi yang berlaku. 

Ratifikasi mempunyai dua pengertian dari kedua penjelasan diatas. Pertama 

Ratifikasi berarti pengesahan suatu perjanjian dengan konstitusi negara, hal ini 

berarti peran legislatif sangat besar dalam pengambilan keputusan negara tersebut. 

Kedua Ratifikasi berarti negara terikat dengan perjanian internasional yang telah di 

diplomasikan. 
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Level Internasional, ratifikasi disebut sebagai ratification proper (ratifikasi 

yang sebenarnya). Ratifikasi akan dilakukan oleh badan eksekutif pasca 

mendapatkan persetujuan dari parlemen. Badan eksekutif negara sangat berperan 

besar pada perjanjian internasional karena menghadapi beberapa negara peserta 

perjanjian yang lain. Pernyataan sebuah negara yang ingin terlibat dalam perjanjian 

internasional terdapat dalam dokumen ratifikasi (Instrument of Ratification) yang 

selanjutnya akan ditandatangani oleh Badan Eksekutif atau Mentri yang mewakili 

perjanjian internasional. Dalam perjanjian bilateral, dokumen ratifikasi disimpan 

pada negara yang lain (negara saksi), sedangkan untuk perjanjian multilateral 

dokumen ratifikasi disimpan pada sekretariat organisasi internasional.13 

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik pengertian ratifikasi adalah kegiatan 

yang berupa penyimpanan atau pertukaran dokumen ratifikasi. Dampak ratifikasi 

membuat negara – negara yang terikat mempunyai kewajiban internasional pasca 

pertukaran dokumen tersebut dilakukan. Filipina telah meratifikasi UNDRIP, 

dimana Undang - Undang mengenai masyarakat adat disesuaikan dengan deklarasi 

UNDRIP.  

 

1.5.2 Konsep Adopsi 

 Adopsi adalah tindakan dimana formulir dan isi dari teks perjanjian yang 

diusulkan dapat diselesaikan dan ditetapkan. Adopsi teks perjanjian sering terjadi 

                                                             
13 Rosmi Hasibuan, 2002, Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanian Internasional, Universitas 
Sumatra Utara: digitized by USU digital library.  
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melalui persetujuan dari negara-negara yang berpartisipasi dalam proses 

perancangan. 

Perjanjian yang dinegosiasikan dalam organisasi internasional biasanya 

akan diadopsi oleh resolusi organ perwakilan organisasi yang keanggotaannya 

sesuai dengan potensi partisipasi dalam perjanjian yang bersangkutan. Sebuah 

perjanjian juga dapat diadopsi oleh konferensi internasional yang secara khusus 

telah diadakan untuk menyiapkan perjanjian, dengan dua pertiga suara dari negara 

yang hadir dan memberikan suara.14   

Salah satu perjanjian diadopsi selama fase tanda tangan awal, dalam hal ini 

tanggal dan tempat adopsi bertepatan dengan tanggal dan tempat tanda tangan. 

Dalam hal tersebut Filipina telah mengadopsi deklarasi UNDRIP yang akan 

digunakan untuk disesuaikan dengan  Undang – Undang mengenai masyarakat adat 

yang ada di Filipina. 

 

1.5.3 Konsep Implementasi Kebijakan 

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai 

berikut:  

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making 
between the establishment of a policy such as the passage of a legislative 
act, the issuing of an executive order, the handing down of a judisial 
decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of 
the policy for the people whom it affects”. 15 
 

                                                             
14 The Euclid Treaty, What is treaty adoption, diakses dalam http://www.euclidtreaty.org/what-is-
treaty-adoption/ (13/07/2018, 05.00 WIB) 
15 Goerge C Edwards III, 1980, Implementing Public Policy, Washington: Congressional Quarterly 
Press. Dalam Tajhan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung - Puslit 
KP2W Lemlit Unpad  
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Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan 

kebijakan. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan perlu mengkaji terlebih 

dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak 

bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan 

dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.  

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas, maka keberhasilan 

suatu implementasi menurut George Edwards III dapat dipengaruhi berdasarkan 

faktor-faktor sebagai berikut: 16 Communication (Komunikasi), Resource (Sumber 

Daya), Disposition (Disposisi), dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). 

Penjelasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengenai 

suatu implementasi kebijakan sebagai berikut:  

 

1. Communication (Komunikasi) 

Goerge C. Edwards III menjelaskan bahwa komunikasi adalah salah satu 

penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. 

Pelaksanaan kebijakan bisa berjalan secara efektif jika para pembuat keputusan 

dapat mengetahui apa yang akan dijalankan. Pengetahuan tersebut dapat diketahui 

apabila komunikasi dilakukan dengan baik, oleh karena itu setiap kebijakan yang 

baik harus disampaikan.17 

                                                             
16 Ibid 
17 Ibid 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan 

terbagi menjadi dua macam dimensi yaitu: dimensi transformasi atau penyampaian 

informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi Filipina menuangkan 

dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik ini dalam 

Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997 yang disahkan menjadi UU pada tanggal 

29 Oktober 1997, kejelasan dan konsistensi pemerintah Filipina mampu 

mengakomodasi hak – hak masyarakat adat.   Semakin baik koordinasi komunikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka 

terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 

sebaliknya.  

 

2. Resource (Sumberdaya) 

Menurut George C. Edwards III, sumber - sumber yang mampu menentukan 

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya adalah sumberdaya yang 

tersedia, sumberdaya merupakan pendorong dan penggerak suatu kebijakan. 

Manusia menjadi sumberdaya yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan 

proses pelaksanaan implementasi kebijakan suatu negara, sedangkan sumberdaya 

merupakan salah satu keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh 

pemanfaatan sumberdaya manusia, waktu dan biaya. Sumber – sumber tersebut 

diperlukan untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah .18 

                                                             
18 Ibid 
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Salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

sumberdaya. Sumber daya terdiri dari informasi dan fasilitas yang berhubungan 

langsung dengan cara menjalankan kebijakan guna tercapainya suatu implementasi. 

Filipina implementasi kebijakan ditandai dengan penandatanganan Republic Act 

No. 10689 pada tahun 2015, yang menjadikan setiap tanggal 9 Agustus di peringati 

sebagai hari Masyarakat Adat Nasional.  

 

3. Disposition (Disposisi)  

Dalam Penjelasan George C. Edwards III, Disposisi merupakan salah satu 

faktor yang juga penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Apabila 

pelaksanaan ingin berjalan secara efektif, maka para pelaksana tidak boleh hanya 

mengandalkan kemampuan yang mereka miliki, tetapi juga harus memiliki 

pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dalam melaksanakan kebijakan. Kualitas 

kebijakan dipengaruhi oleh kualitas dari para pelaksana kebijakan. Keberhasilan 

dapat terlihat ketika disposisi tersebut dapat dipenuhi dengan baik. 19  

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa disposisi merupakan 

faktor yang penting dalam penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Kinerja pelaksana kebijakan banyak dipengaruhi oleh kecocokan dengan agen 

pelaksana, kualitas kebijakan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kualitas 

pelaksananya seperti pengalaman kerja, integritas moral, tingkat pendidikan dan 

kompetensi dalam bidangnya. Apabila semua dapat dipenuhi secara jelas, maka 

kebijakan yang dikeluarkan dapat di implementasikan dengan baik. Pidato Janet 

                                                             
19 Ibid 
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Serrano, seorang perwakilan departemen luar negeri bahwa Filipina sepenuhnya 

mendukung deklarasi PBB mengenai masyarakat adat. 

 

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) 

Menurut George C. Edwards III, walaupun sumber-sumber untuk 

melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang 

seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi 

karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana 

harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi dengan baik. Pemerintah Filipina telah membentuk birokrasi 

secara stuktural yakni NCIP.20  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 1.6.1 Jenis Penelitian  

 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk dapat menjelaskan 

tulisan ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif dipilih karena dapat membantu 

peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang menjadi topik dalam tulisan ini. 

Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan bagaimana karakteristik dan 

gejala apa saja yang mempengaruhi permasalahan yang diteliti. Selain itu konsep 

deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk membantu peneliti dalam 

                                                             
20 National Commission on Indigenous Peoples (NCIP), yang merupakan lembaga negara Filipina 
yang bertanggung jawab untuk perumusan dan pembuatan kebijakan serta melindungi hak-hak dan 
kesejahteraan masyarakat adat dan pengakuan wilayah adat leluhur masyarakat adat. Dikutip dari 
www.ncip.gov.ph 
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menjelaskan data yang diperoleh oleh peneliti dalam menyusun pola dalam 

fenomena yang terjadi.21 

 

1.6.2 Metode Analisis 

Dalam teknik analisa data, penulis menggunakan teknik analisa data 

kualitatif sehingga data dijabarkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat. Sehingga 

data data yang didapatkan nantinya akan diolah lagi dalam beberapa tahapan seperti 

mengelompokan data, terus mencari pokok dari setiap data yang didapat, dan 

setelah itu data yang ada kemudian dicoba untuk dijelaskan dan dipaparkan melalui 

konsep yang sudah ada. Pemaparan dan penjelasan tersebut kemudian ditarik 

menjadi sebuah kesimpulan baru yang menjawab sebuah argumen. 22  

 

1.6.3 Tingkat Analisa  

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara. Dalam 

asumsi realis negara adalah aktor utama, dimana negara mewakili unit analisis 

kunci dalam kajian HI. Organisasi Internasional dapat dianggap sebagai aktor 

mandiri tetapi bukan yang dominan karena statusnya sangat di pengaruhi oleh 

negara.23 Hal ini sama dengan penelitian penulis dimana penulis berfokus pada 

negara Filipina yang mengadopsi dan mengimplementasikan deklarasi 

internasional ke dalam hukum nasionalnya.  

                                                             
21Mohtar Masoed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 
Hal 262. 
22 Pupu Saeful Rahmat, 2009, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol.5, No. 9, Januari – Juni, Hal 
2.  
23  M. Saeri, 2012, Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik, Jurnal 
Transnasional, Vol 3, No.2 Februari, hal 10.  
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Penelitian ini dikhususkan pada ratifikasi UNDRIP sejak tahun 2007 sampai 

2017. 

b. Batasan Materi 

Dalam penelitian ini memiliki batasan materi faktor – faktor dari proeses 

pengadopsian Undrip sampai adanya implementasi dalam bentuk lembaga seperti 

National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).  

  

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan sumber 

data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan informasi informasi yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat oleh penulis dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi. 

Data data yang menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dapat 

memperoleh data dengan cara studi literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan 

penelitian terdahulu serta berita berita yang berkaitan dengan topik yang diangkat.24 

 

1.7 Struktur Penulisan 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4 Penelitian Terdahulu 
1.5 Kerangka Konseptual 
1.5.1 Konsep Adopsi 

                                                             
24 Khatibah, 2011, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra Vol 5 No. 1, Hal 38. 
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