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 BAB III 

PROSES RATIFIKASI, ADOPSI DAN IMPLEMENTASI UNDRIP DI 

FILIPINA 

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan proses ratifikasi, adopsi dan 

implementasi kebijakan UNDRIP di Filipina. Ketiga proses tersebut merupakan 

rangkaian panjang dimana setiap prosesnya saling berkaitan dan menimbulkan 

kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina.  

Sistem pemerintahan Filipina ditetapkan dalam UUD 1973, bentuk 

pemerintahan parlementer yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan 

legislatif. Kepala pemerintahan dan Perdana Menteri dipilih dan diberhentikan  oleh 

mayoritas anggota Majelis Nasional. Di sisi lain, Perdana Menteri memiliki 

kekuasaan untuk memberikan pendapat kepada Presiden untuk membubarkan 

Majelis NasionaI dan mengadakan pemilihan umum.65 

Dampak dari sejarah kolonial di Filipina, sistem hukum Filipina memiliki 

dua unsur campuran yang berbeda. Sistem hukum campuran tersebut didasarkan 

pada hukum perdata Spanyol dan sistem common law dari Amerika Serikat. Hal ini 

menghasilkan sistem hibrida, akan tetapi dalam pelaksaannya sebagian besar masih 

65 Astim Riyanto, Sistem Hukum Negara – Negara Asia Tenggara, jurnal Hukum dan Pembangunan 
Tahun Ke-37 No 2 April-Juni 2007 diakses dalam 
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1479/1394 (17/09/18 08.32 WIB) 
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berakar pada hukum perdata. 66  Filipina merupakan negara demokratis dan 

republikan. 

Sejauh hukum internasional dan penerapannya di pengadilan-pengadilan 

Filipina, Defensor-Santiago menegaskan bahwa pencampuran dalam sistem hukum 

mengarah pada ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan hukum internasional. 

Ketentuan konstitusional langsung mengatur hubungan antara hukum domestik dan 

hukum internasional.67 

Berdasarkan Konstitusi 1987, hukum internasional dapat menjadi bagian 

dari  hukum domestik dengan cara transformasi atau penggabungan. Metode 

transformasi mensyaratkan bahwa hukum internasional diubah menjadi hukum 

domestik melalui mekanisme konstitusional seperti undang-undang lokal. Metode 

penggabungan berlaku pada deklarasi konstitusional ketika hukum internasional 

dianggap memiliki kekuatan hukum domestik. 

Proses panjang negosiasi dalam pemerintahan Filipina antara pihak 

pemerintah dan masyarakat pribumi pada akhirnya menghasilkan kata sepakat, 

pihak pemerintahan Filipina bersedia untuk meratifikasi deklarasi UNDRIP. 

Dengan adanya dukungan dari parlemen Filipina, Deklarasi tersebut dapat diterima 

dan di ratifikasi oleh eksekutif.  

 

 

 

                                                        
66 Francis Tom Temprosa, Reflections of a Confluence: International Law in the Philippine Court 
1940 – 2000, Asian Yearbook of International Law.  
67 Ibid 
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3.1 Proses Ratifikasi UNDRIP di Filipina   

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. Oleh 

karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak tanggal 

penandatanganan ratifikasi. 68 

Secara kronologis pembuatan perjanjian internasional dengan cara prosedur 

normal, yaitu : Perundingan (negotiation), Penandatanganan (signature). Dan 

Ratification (ratifikasi). Ratifikasi biasanya dibuat oleh Kepala Negara yang 

berkepentingan yang kemudian diteruskan dengan pertukaran nota ratifikasi 

diantara negara-negara peserta perjanjian. Dalam proses sebelum ratifikasi 

perjanjian terdapat dua kegiatan, yaitu : 69 pertama pembentukan kehendak negara 

melalui hukum konstitusinya. kedua pernyataan kehendak dalam rangka hubungan 

internasional sesuai dengan praktek diplomatik yang berlaku. 	

Melihat dari dua kegiatan tersebut bahwa ratifikasi mempunyai dua 

pengertian, yaitu ratifikasi yang dilakukan negara berdasarkan konstitusi dan 

mengesahkan suatu perjanjian dari segi hukum konstitusi dalam negara itu sendiri. 

Dalam arti ratifikasi ini adalah persetujuan legislatif atau parlemen sebelum 

diratifikasi oleh eksekutif berdasarkan konstitusi negara masing-masing.  

Adapun ratifikasi dalam arti internasional disebut sebagai ratifikasi yang 

sebenarnya (ratification proper). Ratifikasi ini diselenggarakan oleh organ 

                                                        
68 Rosmi Hasibuan, 2002, Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanian Internasional, Universitas 
Sumatra Utara: digitized by USU digital library. 
69 Ibid 
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eksekutif sesudah persetujuan Parlemen. Dalam ratifikasi ini organ eksekutif 

sebagai suatu badan yang mewakili suatu negara berhadapan dengan negara-negara 

peserta perjanjian lainnya. Pernyataan kehendak suatu negara tercantum dalam 

dokumen ratifikasi (instrument of ratification) yang ditandatangani oleh kepala 

negara atau Menteri Luar Negeri (MENLU) atau badan eksekutif, selanjutnya 

dokumen ini dipertukarkan antara negara yang satu dengan negara peserta 

perjanjiannya. Untuk perjanjian bilateral dokumen (nota ratifikasi) disimpan atau 

dideposit pada suatu negara, sedangkan untuk perjanjian multilateral disimpan di 

sekretariat suatu organisasi internasional. 70 

Jadi ratifikasi dalam arti internasional adalah suatu kegiatan berupa 

pertukaran atau penyimpanan dokumen ratifikasi (nota ratifikasi), sejak tanggal 

pertukaran dokumen tersebut lahirlah kewajiban-kewajiban internasional sebagai 

efek dari ratifikasi. Pada perkembangannya banyak hukum atau perjanjian yang 

telah diratifikasi oleh negara-negara dunia setiap tahunnya, salah satunya yakni 

terkait dengan masyarakat adat yang diatur dalam deklarasi UNDRIP. Filipina telah 

meratifikasi UNDRIP, dimana Filipina setuju untuk terikat dalam perjanjian atau 

hukum internasional (deklarasi) tersebut, dan mematuhi atau menerapkan UU 

sesuai deklarasi UNDRIP. 

 

3.2  Proses Adopsi UNDRIP di Filipina   

Deklarasi UNDRIP yang disahkan pada tanggal 13 September 2007 

diadopsi oleh Filipina, dalam pengadopsian deklarasi tersebut terdapat beberapa 

                                                        
70 ibid  
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penyesuaian pasal yang ada dalam level domestik dan level internasional (isi dari 

deklarasi UNDRIP tersebut. Meskipun penetapan Undang – undang Filipina tidak 

sama persis dengan Deklarasi UNDRIP, akan tetapi setiap dari pasal Undang – 

undang Filipina sesuai dengan yang ada dalam deklarasi internasional tersebut.  

Filipina merupakan studi kasus yang menarik tentang operasionalisasi FPIC 

(Free, Prior and Informend  Consent)71, karena merupakan salah satu dari sedikit 

negara yang telah mengadopsi prinsip tersebut ke dalam legislasi domestiknya. 

FPIC termasuk dalam Undang-Undang Hak Penduduk Asli (IPRA; Undang-

Undang Republik No. 8371, Republik Filipina 1997) dan disebutkan dalam 

Perintah Eksekutif No. 79 (Kantor Presiden Filipina 2012), yang mengacu pada 

Undang-Undang Pertambangan 1995.72 

IPRA (Indigenous Peoples Rights Act) yang disahkan dalam Republic Act 

No. 8371 pada tahun 1997 dimodelkan pada draft UNDRIP, tetapi disahkan sepuluh 

tahun sebelum adopsi UNDRIP, hal tersebut merupakan legislasi internasional. 

UNDRIP menguraikan kewajiban negara untuk mengakui dan mempromosikan 

semua hak-hak Masyarakat Budaya Adat  dan melindungi hak wilayah leluhur 

mereka serta memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Hal 

tersebut merupakan pengakuan atas hukum dan praktik adat dan hak-hak 

masyarakat adat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya, tradisi dan 

institusi mereka.73 

                                                        
71 Hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak berbagai usulan atau rancangan 
pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka. 
72  SMICSRM, Lessons From Implementing Free Prior and Informed Concent (FPIC) in the 
Philippines: A Case Study for Teaching Purposes – Facilitator’s Guide July, 2016, Australia : The 
University of Queensland 
73 Ibid 
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Berdasarkan Konstitusi 1987, hukum internasional dapat menjadi bagian 

dari lingkup hukum domestik baik dengan transformasi atau penggabungan. 

Metode transformasi mensyaratkan bahwa hukum internasional diubah menjadi 

hukum domestik melalui mekanisme konstitusional seperti undang-undang lokal. 

Metode penggabungan berlaku ketika, dengan hanya deklarasi konstitusional, 

hukum internasional dianggap memiliki kekuatan hukum domestik.74 

Adopsi adalah tindakan dimana formulir dan isi dari teks perjanjian yang 

diusulkan dapat diselesaikan dan ditetapkan. Adopsi teks perjanjian sering terjadi 

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.75   

Pada awal tahun 1923 Chief Deskaheh, pembicara Dewan Iroquios, dan WT 

Ratana, seorang pemimpin Maori, merupakan salah satu yang mencari audiensi 

dengan Liga Bangsa-Bangsa mengenai isu-isu yang dihadapi suku-suku mereka, 

khususnya, pengakuan atas masyarakat adat.76 Namun, baru terealisasi pada 13 

September 2007 ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang 

                                                        
74 Ibid 
75 The Euclid Treaty, What is treaty adoption, diakses dalam http://www.euclidtreaty.org/what-is-
treaty-adoption/ (13/07/2018, 05.00 WIB) 
76 Piplilinks, Indigenous peoples and their rights diakses dalam 
http://www.piplinks.org/+Chief+Deskaheh.html (13/07/2018, 06.00WIB) 
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Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), hal tersebut menjadi sebuah pencapaian 

besar bagi masyarakat adat di seluruh dunia karena mencerminkan aspirasi mereka 

untuk pengakuan hak secara kolektif.77 

Filipina cukup maju dalam hal legislasi dan kebijakan tentang hak-hak 

masyarakat adat, hal ini di dukung dengan adanya persetujuan pemerintah dalam 

undang – undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) pada tahun 1997. Undang – undang 

tersebut menetapkan Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) yang diberi 

mandat untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan 

Masyarakat Adat. 78 

Dalam Adopsi Deklarasi UNDRIP, Filipina tidak langsung memberikan 

persetujuan untuk mengadopsi deklarasi tersebut. Tebtebba 79  bersama dengan 

organisasi masyarakat adat lainnya, mengadakan kegiatan untuk merayakan Hari 

Internasional Masyarakat Adat Dunia. Kegiatan tersebut diadakan pada 7-9 

Agustus 2006 di SEAMEO-INNOTECH di Diliman, Quezon City, Filipina. 

Kegiatan diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat adat dari seluruh negara, 

perwakilan dari lembaga pemerintah, LSM, PBB dan badan multilateral lainnya 

seperti Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia dan anggota Kongres. Dalam 

kegiatan tersebut diceritakan bagaimana deklarasi diadopsi oleh HRC 80  dan 

mendiskusikan isi dari Deklarasi tersebut.81  

                                                        
77 Ibid 
78 Ibid 
79  Tebtebba (Pusat Masyarakat Adat Internasional untuk Penelitian dan Pendidikan Kebijakan) 
adalah organisasi masyarakat adat yang lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan advokasi agar 
hak-hak masyarakat adat dihormati, dilindungi dan dipenuhi di seluruh dunia. 
80 Human Rights Council  adalah badan PBB yang misinya adalah untuk mempromosikan dan 
melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. 
81  Victoria Tauli-Corpuz, How the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Got 
Adopted, diakses dalam  http://www.tebtebba.org/index.php/all-resources/category/20-un-
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Pemerintah Filipina memilih abstein dalam UNDRIP, hal ini dikritik oleh 

para peserta pribumi. Permintaan yang kuat diajukan pada badan-badan pemerintah 

dan anggota Kongres yang mana mendorong pemerintah untuk memilih "ya" ketika 

Deklarasi itu ditetapkan untuk diadopsi oleh Majelis Umum. Pada tanggal 9 

Agustus, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (HRC), Purificacion 

Quisumbing memberikan janji untuk persetujuan adopsi deklarasi UNDRIP yang 

akan dibahas dalam pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah Filipina. 82 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Komisi Hak Asasi Manusia, 

perwakilan dari Departemen Luar Negeri (Bagian tentang PBB dan Organisasi 

Internasional Lainnya), Kantor Pengacara Umum (OSG), Komisi Nasional untuk 

Masyarakat Adat (NCIP). Pertentangan terjadi antara  Purificacion Quisumbing 

dengan  Kantor Pengacara Umum (OSG) yang mana menolak deklarasi tersebut. 

Namun, Quinsumbing berhasil mematahkan penolakan tersebut dan mampu 

mendorong pemerintah Filipina untuk memberikan suara setuju pada Deklarasi 

UNDRIP. Sementara itu, Komisi Nasional untuk Penduduk Asli menyiapkan 

resolusi en-banc yang meminta Pemerintah Filipina untuk mengadopsi Deklarasi.83 

Adopsi yang dilakukan Filipina berupa beberapa penyesuaian pasal yang 

ada pada UNDRIP dengan IPRA Filipina. Di Filipina, Undang-Undang Hak 

Masyarakat Adat (IPRA) mengakui FPIC sebagai bagian dan proses melaksanakan 

hak untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 59 dari IPRA 1997 menyatakan 

“Departemen dan lembaga pemerintah lainnya selanjutnya akan secara tegas 

                                                        
declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples?download=333:how-the-un-declaration-on-the-
rights-of-indigenous-peoples-got-adopted (27/07/2018, 13.42 WIB) 
82 Ibid 
83 Ibid 
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diperintahkan untuk mengeluarkan, memperbarui, atau memberikan konsesi, 

lisensi atau sewa, atau memasuki perjanjian pembagian produksi, tanpa sertifikasi 

sebelumnya dari Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) bahwa area yang 

terkena dampak tidak tumpang tindih dengan wilayah leluhur. 84 

Sertifikat tersebut hanya akan diterbitkan setelah investigasi berbasis 

lapangan yang dilakukan oleh Kantor Domain Leluhur dari area yang bersangkutan: 

Asalkan, bahwa tidak ada sertifikat yang dikeluarkan oleh NCIP tanpa persetujuan 

tertulis dan diinformasikan secara gratis dari masyarakat adat yang bersangkutan. 

Undang-undang IPRA menciptakan Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat 

(NCIP) di bawah kantor P85residen, lembaga ini merupakan layanan garis depan 

untuk masyarakat adat.  

NCIP mengeluarkan pedoman untuk implementasi IPRA, beberapa di 

antaranya adalah penerapan FPIC di dalam masyarakat adat Filipina sesuai dengan 

panduan yang telah diberikan oleh UNDRIP. Pedoman FPIC bukan hanya instruksi 

untuk menghormati FPIC tetapi juga merupakan landasan dalam menilai 

pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka juga membentuk peta 

jalan untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. 

 

3.3 Implementasi UNDRIP di Filipina   

UNDRIP “merupakan standar minimum untuk kelangsungan hidup, 

martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia” dalam Pasal 43. Dalam 

                                                        
84 Pipilinks, Op. Cit. 
85 Ibid 
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deklarasi tersebut tidak membentuk hak baru tetapi menafsirkan hukum hak asasi 

manusia internasional yang berlaku bagi kita, masyarakat adat, dalam konteks 

ketidakadilan dan marjinalisasi bersejarah yang kita hadapi sejak kolonisasi hingga 

sekarang. Pembagian berbagai program, proyek, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

para peserta negoisasi meningkatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di 

tingkat lokal dan nasional dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini membuat 

pemerintah  membangun sinergi dan konvergensi86 guna memilki dampak yang 

lebih besar.87 

Dalam Persetujuan Rencana Aksi Filipina untuk Implementasi Deklarasi 

PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Anggota Kongres akan menyebarkan 

informasi secara luas di antara para peserta dan organisasi dan masyarakat adat 

lainnya dan meneruskan ke semua lembaga pemerintah, badan PBB, program dan 

dana dan organisasi multilateral lainnya, seperti Komisi Eropa dan Bank 

Pembangunan Asia Pembentukan Jaringan Filipina untuk Pelaksanaan Efektif 

UNDRIP (atau dikenal sebagai Jaringan UNDRIP Filipina) yang terdiri dari 

perwakilan organisasi dan jaringan masyarakat adat, LSM yang mendukung 

masyarakat adat, lembaga pemerintah, badan PBB, program dan dana yang berbasis 

di Filipina, dan badan multilateral lainnya seperti Komisi Eropa. Tujuan dari 

jaringan ini adalah untuk memastikan bahwa UNDRIP diterapkan secara efektif 

                                                        
86 Kebijakan publik berdasarkan hokum yang akan menguatkan kehidupan yang lebih baik 
87 Tebtebba, Declaration Of The National Conference On The Effective Implementation Of The 
United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples, diakses melalui 
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/27-celebration-of-the-worlds-indigenous-
people-in-the-philippines?download=275:national-declaration-on-undrip-implementation. 
(13/08/2018, 10.00 WIB) 
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dan untuk meningkatkan konvergensi dan pembangunan sinergi di antara para 

anggota.88 

Pemerintah harus memikirkan dampak Deklarasi pada jutaan masyarakat 

adat Filipina terkait hak akan identitas, cara hidup yang kuno (berbeda dengan 

masyarakat pada umumnya, dan tanah wilayah adat mereka. Namun adopsi 

Deklarasi oleh Majelis Umum PBB sempat menghadapi penundaan, bahkan setelah 

imprimatur89 yang diberikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada deklarasi 

pada bulan Juni 2006.90 Reformasi yang mendesak memiliki kecenderungan untuk 

menetes. Tetapi akhirnya proses yang berlarut-larut memuncak dalam adopsi oleh 

Majelis Umum pada 13 September 2007 dari Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat 

– UNDRIP. 91 

Filipina menegaskan kembali komitmennya terhadap implementasi 

UNDRIP, sebuah komitmen yang mendahului prakarsa PBB, karena negara 

Filipina tidak pernah mengabaikan tetapi berusaha keras untuk menemukan 

kembali dan melestarikan budaya asli yang masyarakat adat miliki. Konstitusi 

Filipina 1987 mengakui otonomi politik masyarakat adat di negara tersebut, hak 

mereka untuk hidup, kebebasan dan kebahagiaan sesuai dengan cara hidup kuno 

mereka. 92  Rencana Pembangunan Filipina untuk 2017 - 2022 termasuk dalam 

kesadaran yang agresif terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama sistem keadilan 

                                                        
88 Ibid 
89 Deklarasi UNDRIP telah disetujui untuk disahkan 
90  Philippine mission, During the High-Level Event to Mark the 10

 

Anniversary of the UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Adoption United Nations Headquarters, New York, 
25 April 2017, diakses dalam https://papersmart.unmeetings.org/media2/14683954/philippines-
high-level-event-of-ga-to-mark-the-10th-anniversary-of-the-undrip.pdf (13/08/2018, 11.29 WIB) 
91 Ibid 
92 Ibid 
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adat, dan pemberdayaan politik melalui perwakilan wajib di dewan legislatif lokal. 

Kekuatan untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kebiasaan mereka 

dikembalikan ke tangan mereka.93 

Tahun 2017 Filipina meluncurkan Program Etnografi Masyarakat Adat 

Filipina. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pencatatan tanah leluhur dan tanah 

yang tersisa. serta validitas komersial sederhana untuk kepemilikan pribumi. 

Sensus adalah mandat dari penduduk pribumi dan perumahan di dalam dan di luar 

wilayah leluhur. Pengembangan berkelanjutan dan rencana perlindungan domain 

leluhur untuk wilayah yang tersisa untuk terus diformulasikan, bersama dengan 

lembaga pemerintah dapat berkontribusi secara bermanfaat. Ketentuan dibuat untuk 

pembukaan leluhur domain untuk investasi, dengan kesesuaian masyarakat adat, 

dan memperhatikan keprihatinan ekologis dan integritas budaya.94 

Undang-Undang Hak Masyarakat Adat tahun 1997 atau UU IPRA Filipina 

dianggap sebagai dokumen penting ketika ditandatangani menjadi undang-undang 

oleh Presiden Filipina Fidel V. Ramos pada 28 Juli 1997 lalu.95 Filipina menjadi 

negara pertama di Asia yang mengakui perjuangan dan aspirasi masyarakat adatnya 

dengan cara instrumen hukum yang dieja hitam putih merupakan pengakuan atas 

marjinalisasi historis mereka dan memberikan akses ke mekanisme ganti rugi.96 

Inti dari undang-undang IPRA, mengikuti rancangan pengumuman dari 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dari tahun 1983 dan 

                                                        
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Rural Missionries of the Philippines, Bastardization of IPRA Law, diakses melalui 
http://www.rmp-nmr.org/articles/2015/11/17/bastardization-ipra-law (14/08/2018, 11.17 WIB) 
96 Ibid 
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1995 sampai diadopsi secara besar-besaran dalam Majelis Umum PBB pada tahun 

2007, merupakan desakan hak untuk Masyarakat Adat menjadi persetujuan bebas, 

didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) ketika entitas pihak ketiga seperti bisnis 

atau pemerintah berurusan dengan kelompok tersebut.97 Undang-undang tersebut 

juga mengabulkan hak komunitas masyarakat adat atas klaim domain leluhur dan 

menugaskan badan pemerintah, Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) 

untuk mengawasi proses-proses ini.98 

Hampir dua dekade sejak implementasi UU IPRA, masyarakat adat di 

negara ini hampir mencapai tujuan hukum yang ditetapkan. Negara ditugasi untuk 

menjamin pemenuhan sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan dari 

kelompok-kelompok yang terpinggirkan, namun momok perpindahan sosial, 

politik, dan ekonomi terus merongrong masyarakat adat.99 

Bertepatan  tahun ke 5 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 

(UNDRIP). Di bawah UNDRIP, pemerintah Filipina menyetujui untuk 

menghormati, mempromosikan, dan melindungi hak-hak masyarakat adatnya untuk 

menentukan nasib sendiri dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk 

pengembangan atau penggunaan tanah atau wilayah mereka dan sumber daya 

lainnya. Namun, bahkan dengan UNDRIP dan Undang-undang Hak Masyarakat 

Adat Adat 1997 atau IPRA sendiri, penerapan kebijakan yang melindungi hak-hak 

masyarakat adat di negara ini cukup lemah. Undang-undang dan kebijakan yang 

                                                        
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Ibid 
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bertentangan dan strategi pembangunan ekonomi prioritas pemerintah merupakan 

rintangan untuk menikmati hak-hak masyarakat adat atas hak-hak mereka. 

Di atas semua kebijakan tersebut, liberalisasi industri pertambangan yang 

mengarah pada peningkatan pemindahan dan pelanggaran hak asasi manusia 

terhadap masyarakat adat yang termasuk memanipulasi persyaratan untuk 

Persetujuan Sebelum dan Informasi Bebas (FPIC) yang mendukung perusahaan 

pertambangan. Ada beberapa tindakan yang sedang dilakukan untuk memperbaiki 

pelanggaran di dalam Administrasi. Dari legislatif, Komite Komunitas Budaya 

Nasional (NCC) di Dewan Perwakilan, ketuanya telah mensponsori RUU Sumber 

Daya Manajemen Mineral, seperti memastikan konservasi dan pemanfaatan sumber 

daya mineral yang optimal, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam 

menghadapi ekspansi kepentingan pertambangan.100 

NCC berkoordinasi dengan NCIP (Komisi Nasional Masyarakat Adat) 

meninjau pembenahan prosedur untuk memproses Persetujuan Bebas, Didahulukan 

dan Diinformasikan (FPIC) dengan kelompok pribumi. Ketua NCC juga 

mengambil kesempatan tersebut untuk memuji penerbitan baru-baru ini oleh 

Mahkamah Agung dari Kalikasan untuk menghentikan pemrosesan izin 

pertambangan dan aplikasi untuk semenanjung Zamboanga. Hal ini menjadi 

indikasi posisi Pengadilan Tinggi untuk melindungi hak masyarakat adat, terutama 

terhadap kepentingan komersial yang kuat.101 

                                                        
100Human Rights Online Philippines, Is the Philippines violating the UN Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples (UNDRIP)?, diakses melalui https://hronlineph.com/2011/09/12/statement-
is-the-philippines-violating-the-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples-undrip/ 
(14/08/2018, 12.52 WIB) 
101 Ibid 



 57 

Berbagai kelompok pendukung hak-hak masyarakat adat  

mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dari jalan perlindungan yang 

telah diberikan oleh Mahkamah Agung.  Hak-hak masyarakat adat atas tanah 

leluhur mereka dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat saling terkait erat. 

Keduanya berhak mendapatkan perlindungan, sebagai sarana untuk memastikan 

perlindungan dari Mahkamah Agung. Komisi Nasional Masyarakat Adat (NCIP) 

yang baru dibentuk, dengan mudah akan memenuhi perannya sebagai pelindung 

hak-hak Masyarakat Adat dan memperbaiki atau memperbaharui citra sebelumnya 

sebagai "dealer" masyarakat adat yang memfasilitasi permintaan pertambangan 

dari masyarakat adat yang terkena dampak.102 

Rangkaian baru Komisaris NCIP, yang dipimpin oleh Komisaris Brigida 

Pawid, merupakan pembela hak masyarakat adat yang gigih, memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat pribumi yang diabadikan dalam 

berbagai arahan nasional dan internasional. Tujuannya yaitu untuk mendesak 

negara, berjuang untuk pembangunan ekonomi. Ada perbedaan tak terhindarkan 

antara hak-hak masyarakat adat dan kepentingan komersial, terutama masyarakat 

adat banyak menempati wilayah yang kaya sumber daya alam.103 

Masyarakat adat menganggap diri mereka bukan sebagai pemilik sumber 

daya, tetapi pengurus sumber daya, yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya 

yang digunakan untuk generasi mendatang. Dengan membimbing komunitas 

pribumi negara tersebut, NCIP harus menavigasi perairan berbahaya, di mana 
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perusahaan-perusahaan kuat seperti perusahaan multinasional terus menggunakan 

pengaruhnya. Ada keseimbangan yang bisa dicapai, tanpa mengorbankan hak dan 

budaya masyarakat pribumi. NCIP, berserta semua organisasi dan institusi 

mempunyai tujuan untuk melestarikan hak-hak masyarakat adat. Komite 

Komunitas Kebudayaan Nasional dari Dewan Perwakilan juga mendukung dalam 

upaya-upaya tersebut dengan tindakan legislatif.104 

Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (CHR) memberikan masukan dan 

pembaruannya pada kerja Komisi tentang pemantauan, tindak lanjut dan kegiatan 

advokasi terkait dengan hak-hak orang-orang yang termasuk minoritas nasional 

atau etnis, agama dan bahasa. Pengajuan ini didasarkan pada dokumentasi Komisi 

tentang pemantauan independen dan pernyataan tentang hak masyarakat adat, dan 

hak orang-orang yang tergabung dalam agama minoritas. Pengajuan juga 

mempertimbangkan laporan lokal dan internasional dari pemerintah, masyarakat 

sipil, media, dan organisasi non-pemerintah. Khususnya, kontribusi dan kegiatan 

tertulis Komisi di sekitar Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat, dan 

masukannya kepada Pelapor Khusus di bidang hak budaya. 105 

Sesuai dengan mandat hukumnya, Komisi memberikan perlindungan, 

promosi dan layanan kebijakan dengan memperhatikan hak asasi manusia 

masyarakat adat. Layanan-layanan tersebut termasuk pelaksanaan investigasi atas 

                                                        
104 Ibid 
105 Commision On Human Rights of the Philippines, Inputs to the General Assembly Resolution 
70/166: Effective Promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 15 May 2017 diakeses dalam http://chr.gov.ph/wp-
content/uploads/2018/04/Responses-to-Call-for-Inputs-General-Assembly-Resolution-70166-
Effective-Promotion-of-the-Declaration-on-the-Rights-of-Persons-Belonging-to-national-or-
Ethnic-Religious-and-Linguistic-Minorities.pdf (17/09/18, 09.49 WIB) 
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pengaduan yang diajukan oleh kelompok masyarakat adat (IP), penyediaan bantuan 

hukum, pemantauan situasi hak asasi manusia komunitas IP yang terkena dampak 

kegiatan penambangan dan agribisnis, panggilan dan pembentukan kelompok kerja 

antar-lembaga dan satuan tugas yang terdiri dari focal person dari instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab dimana secara hukum diamanatkan untuk 

mengatasi masalah-masalah khusus yang diangkat oleh komunitas IP yang terlibat, 

penerbitan penasehat hak asasi manusia yang menetapkan standar yang diharapkan 

dari pengemban tugas dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak IP, 

melakukan dialog dan orientasi dengan komunitas IP tentang hak asasi manusia.106 

Sementara Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) Filipina 

memiliki yurisdiksi utama untuk mempromosikan dan melindungi empat bundel 

hak-hak IP (yaitu, untuk domain leluhur dan lahan; untuk pemerintahan sendiri dan 

pemberdayaan, untuk keadilan sosial dan hak asasi manusia, dan untuk integritas 

budaya) ada sejumlah besar pengadu IP yang meminta bantuan semacam itu dari 

CHR. Catatan CHR menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang melibatkan 

masyarakat adat terkonsentrasi di Mindanao (bagian selatan negara), khususnya di 

Caraga (Wilayah XIII), Davao (Wilayah XI), dan Semenanjung Zamboanga 

(Wilayah IX), yang dikenal sebagai daerah yang terkena konflik di mana gerakan 

separatis Muslim dan pemberontakan terjadi. Keluhan sebagian besar tentang 

pembunuhan, pelecehan, dan perampasan properti, sehingga sesuai dengan 

pelanggaran hak-hak dasar untuk hidup, kebebasan, properti, dan keamanan 

pribadi. Data, di samping informasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat 
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sipil, semakin memperkuat kerentanan masyarakat adat komunitas. Khususnya, 

mulai 1 Januari 2009 hingga 20 Desember 2016, ada empat puluh delapan (48) 

perempuan IP yang dilaporkan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.107 

Kerja CHR untuk memastikan bahwa UNDRIP dan IPRA, khususnya, 

dilaksanakan tidak hanya terletak pada kegiatannya sebagai monitor independen 

dari tindakan dan kelalaian pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung 

berdampak pada hak asasi manusia, tetapi juga pada mandatnya untuk menyediakan 

tindakan hukum yang tepat. untuk perlindungan hak asasi manusia semua orang di 

Filipina. Meskipun CHR tidak memiliki kekuatan untuk menahan tindakan atau 

untuk memerintahkan tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan, CHR tidak 

dapat mengajukan permohonan atas nama pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

upaya hukum yang diperlukan, seperti permohonan untuk perintah penahanan 

sementara atau surat perintah larangan atau perintah wajib kepada National Komisi 

untuk Penduduk Asli atau pengadilan reguler untuk memastikan bahwa hak-hak IP 

dilindungi.108 
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Gambar 4.1 Proses Ratifikasi, Adopsi, dan Implementasi UNDRIP di Filipina 

diolah dari berbagai sumber. 

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Filipina telah meratifikasi 

deklarasi UNDRIP untuk digunakan sebagai acuan negara dalam memperbaiki 

sistem yang telah ada di Filipina. UNDRIP sendiri juga telah di adopsi dalam 

hukum nasional Filipina dengan menyesuaikan beberapa pasal IPRA yang ada di 

Filipina dengan deklarasi PBB yang telah disahkan. Implementasi UNDRIP di 

Filipina terlihat dari adanya IPRA yang mengeluarkan NCIP sebagai badan yang 

dibuat khusus untuk menangani permasalahan masyarakat adat yang ada di Filipina.  

Ratifikasi Serentak pada 
tanggal 13 
september 2007 

Adopsi 
Disetujui oleh 
pemerintah untuk di 
jadikan pedoman 
implementasi 

Implementasi Penyempurnaan 
IPRA (Adanya 
NCIP) 


