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ABSTRACT

This study examines the success of the strategy of OPDP compared to the
presence of two other NGOs, the OWC and ORIP in the fight for the rights of
indigenous peoples Ogiek in Kenya in 1990-2013. This study is based on the
issuance of a decision by the African Court in 2013 marked the success of the
Ogiek community to maintain the land, and their cultural heritage to remain
occupying the Mau Forest. In order to reach this decision, the Ogiek
indigenous NGO was formed as a forum for shaping force in calling on the
government to stop the excision of land distribution, evictions from the Mau
Forest Ogiek community. The NGOs have different ways to achieve the goal.
By using a three - dimensional model of the approach of NGO advocacy work,
how work is analyzed through three NGO established strategy, which is
divided into networking, public support, and the mass movement. The
creationorming a winning strategy suggests that the local NGO OPDP as
achieving superior success the presence of two NGOs previously.
Keywords: Ogiek Indigenous Peoples, ORIP, OWC, OPDP, networking, mass
movement, public support, transnational advocacy, media arena.

Penelitiaan ini menelaah mengenai keberhasilan strategi OPDP dibandingkan
kehadiran kedua NGO lainnya, yakni OWC dan ORIP dalam
memperjuangkan hak minoritas masyarakat adat Ogiek di Kenya pada tahun
1990-2013. Penelitian ini didasari pada dikeluarkannya keputusan oleh
African Court pada tahun 2013 menandai keberhasilan masyarakat Ogiek
untuk mempertahankan tanah, dan warisan budaya mereka untuk tetap
menempati Hutan Mau. Guna mencapai keputusan tersebut, masyarakat adat
Ogiek membentuk NGO sebagai wadah. NGO tersebut memiliki cara yang
berbeda untuk meraih sasarannya. Dengan  menggunakan pendekatan three-
dimensional model of NGO advocacy work, cara kerja ketiga NGO tersebut
dianalisis melalui strategi yang dibentuk, yang dibagi ke dalam networking,
publik support, dan mass movement. Pembentukan strategi yang unggul
menunjukkan bahwa OPDP sebagai lokal NGO mencapai keberhasilan yang
unggul dibanding kehadiran kedua NGO sebelumnya.
Kata-Kata Kunci: Masyarakat Adat Ogiek, ORIP, OWC, OPDP, networking,
mass movement, publik support, transnational advocacy, media arena.
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Isu mengenai permasalahan adat berhubungan dengan pertentangan
kepentingan dan sumberdaya alam yang menyangkut hak asasi
masyarakat adat. Banyak masyakat bergantung pada hutan yang disebut
sebagai rumah untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat adat
Ogiek merupakan salah satu isu mengenai masyarakat adat di Kenya.

Peta 1. Letak Hutan Mau

Sumber: Kamu John, “Confusion as Kenyan High Court stops forest excision”,
diakses 12 Juli 2013 (http://www.ogiek.org/news/010315excision.htm)

Masyarakat Ogiek memiliki sejarah panjang atas perjuangan mereka
untuk mempertahankan identitas dan budaya. Melalui sejarah panjang,
keberadaan Ogiek di Hutan Mau berada dibawah ancaman dalam
bentuk eksisi pembagian lahan hutan dan penggususan dari rumah
mereka. Terkait dengan perjuangan masyarakat Ogiek atas hak terhadap
hutan Mau, kehadiran NGO menciptakan suatu wadah bagi masyarakat
Ogiek untuk membangun kekuatan agar dapat mengekspresikan apsirasi
mereka.

Dalam hal ini, permasalahan antar pemerintah dan masyarakat
penghuni Hutan Mau telah ada sejak zaman kolonial dimana
pemerintah telah mencoba untuk melakukan penggusuran terhadap
masyarakat Ogiek dari hutan di bawah fiksi “protecting environmental
from the Ogiek activities (http://unsr.jamesanaya.org).  Dibawah friksi
tersebut, masyarakat Ogiek berupaya menyatukan suara dalam
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membentuk kekuatan untuk memperjuangkan komunitasnya.
Keterlibatan NGO di Hutan Mau muncul dari masyarakat lokal yang
membentuk organisasi dalam menyuarakan haknya. Beberapa
diantaranya adalah NGO yang aktif dalam menyampaikan tuntutannya,
yaitu  Ogiek Welfare Council (OWC), Ogiek Rural Integral Project
(ORIP), dan Ogiek People Development Program (OPDP).

Dalam melaksanakan tujuannya, ketiga NGO tersebut memiliki cara
yang berbeda untuk meraih sasarannya. Perbedaan tersebut terangkum
dalam strategi yang digunakan dalam mencegah penggusuran
masyarakat Ogiek dari Hutan Mau yang kemudian menentukan langkah
yang diambil oleh masing-masing NGO.  Dalam hal ini, OPDP memiliki
tingkat efektivitas yang lebih nampak melalui strategi dan pendekatan
yang tepat yang digunakan sebagai faktor utama dalam  mempengaruhi
kebijakan African Court untuk memberi keputusan untuk mengakhiri
eksisi wilayah dari Hutan Mau

Isu “protecting environmental from The Ogiek” kembali mencuat ketika
rencana untuk membuka hutan negara pertama kali diumumkan pada
bulan Januari 2001 yang kemudian memicu gelombang protes
internasional, terdapat oposisi di parlemen Kenya, protes, dan petisi dari
aktivis lingkungan dengan melangsungkan aksi yang menentang
kebijakan pemerintah dalam menggusur masyarakat Ogiek keluar dari
tanah leluhurnya (survivalinternational.org).  Menanggapi situasi yang
terjadi, OPDP mengambil jalan untuk memperjuangkan hak atas
kepemilikan tanah masyarakat adat Ogiek di hutan Mau dengan
melakukan upaya-upaya lobi kepada pemerintah, serta berbagai bentuk
kerjasama dengan INGO (International Non Governmental
Organization) untuk memperjuangkan hak hak masyarakat adat Ogiek.

Di lain pihak, pemerintah Kenya berargumen bahwa penggusuran
tersebut diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan permanen
dimana keberadaan Hutan Mau merupakan daerah tangkapan air yang
penting dan luas hutan telah menyusut menjadi seperempat selama 20
tahun terakhir. Perdana Menteri Kenya Raila Odinga memberikan
perintah pada 29 Juli 2009 untuk semua penduduk Ogiek agar secara
sukarela meninggalkan daerah pada pertengahan September 2009
(www.ethicaltraveler.org)

“The Government of Kenya has directed that all illegal occupants
of Mau Forest complex and other water towers should vacate the
forest to pave way for reforestation. . . . All such persons who
have encroached the forest are hereby advised to make
arrangements to vacate within 14 days from the date of this
notice.”
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Pemberitahuan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ancaman bagi
masyarakat adat Ogiek. Menanggapi pemberitahuan tersebut, pada 24
Juli 2009, OPDP mengajukan Ogiek Memorandum kepada Komite
Expert Constitutional Review. Memorandum tersebut berisi
pertimbangan kepada Komisi untuk mempertimbangkan  instrumen
internasional seperti konvensi, perjanjian, deklarasi, dan konstitusi
yurisdiksi lainnya dalam memperjuangkan hak-hak minoritas dari
masyarakat adat. Di tahun yang sama, kekecewaan  oleh kurangnya
kemajuan melalui kebijakan nasional dan proses peradilan, Ogiek
melalui MRG, Program Pembangunan Ogiek Rakyat (OPDP), dan Pusat
Hak Minoritas (CEMIRIDE) memutuskan untuk mengajukan kasus
penggusuran masyarakat Ogiek kepada  African Commission on Human
and Peoples’ Rights (ACHPR).

Pada tahun 2010, sebagai tindak lanjut pengajuan kasus penggusuran
masyarakat adat Ogiek dan menyusul kerusuhan yang dihasilkan dari
pemilihan presiden, Kenya meratifikasi konstitusi baru yang menjamin
hak-hak bagi kaum minoritas dan masyarakat adat, termasuk
pengakuan hak-hak masyarakat pemburu-pengumpul untuk menempati
tanah tradisional mereka (http://www.firstpeoples.org). Hal tersebut
sekaligus menjadi kunci awal bagi masa depan masyarakat Ogiek yang
lebih cerah. Pada 2012, Komisi menyerahkan masalah itu ke African
Court, dengan alasan bahwa hal itu menunjukkan dengan jelas
pelanggaran HAM berat. (http://www.minorityrights.org). Dalam
keputusannya, pengadilan yang berpusat di Arusha, Tanzania,
memerintahkan pemerintah Kenya untuk menghentikan pembagian
keluar lahan di kawasan hutan yang dipersengketakan sampai
Mahkamah mencapai keputusan persoalan ini.

Berbagai organisasi gerakan rakyat yang berasal dari masyarakat Ogiek
yang berjuang untuk memperjuangkan harapannya dengan tujuan untuk
menghentikan eksisi tanah leluhur dan hak hukum atas hutan Mau
sebagai komunitas kepemilikan milik komunal masyarakat Ogiek
dengan mengajukan kasus kepada pengadilan. Ketiga NGO tersebut
memberikan edukasi menyeluruh bagi pengembangan masyarakat.
Namun, perjuangan masyarakat Ogiek selama bertahun-tahun mulai
terlihat ketika OPDP muncul. Meskipun baru resmi didirikan pada
tahun 2001 namun keberhasilan OPDP sebagai organisasi perjuangan
masyarakat Ogiek memberikan suatu tonggak baru pengharapan bagi
masyarakat adat. Hal ini terlihat dengan pertama kalinya African Court,
beroperasi sejak tahun 2006 telah melakukan intervensi untuk
melindungi hak-hak komunitas adat. Hal ini ditunjukkan dengan
dikeluarkannya keputusan dari African Court. The African Court on
Human and Peoples’ Rights memerintahkan pada tanggal 15 Maret 2013
bahwa pemerintah Kenya tidak harus mengusir Ogiek dari tanah mereka
di Hutan Mau. Putusan African Court menyatakan bahwa,
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“there exists a situation of extreme gravity and urgency, as well
as a risk of irreparable harm to the Ogiek Community with
regard to violation of their rights guaranteed under the
charter…”(“African Court’s historic ruling on Ogiek tribe in
Kenya”, http://www.survivalinternational.org/news/9061 )

Dalam keputusannya, African Court memerintahkan pemerintah Kenya
untuk menghentikan pembagian lahan  di kawasan hutan yang
dipersengketakan sampai Mahkamah mengambil keputusan
(http://thinkafricapress.com).Dalam hal ini, African Court juga
memutuskan bahwa pemerintah Kenya harus menahan diri dari
mengambil tindakan apapun yang dapat membahayakan kasus ini
sampai pengadilan telah mencapai sebuah keputusan. Keputusan
tersebut, melepaskan masyarakat Ogiek dari kekhawatiran bahwa
tindakan pemerintah yang saat ini melanggar hak Ogiek untuk
kenikmatan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka, hak mereka untuk
properti, serta hak mereka untuk pembangunan ekonomi, sosial dan
budaya, yang semuanya diabadikan dalam Piagam Afrika tentang Hak
Asasi Manusia dan Masyarakat dimana Pemerintah Kenya sendiri
termasuk salah satu negara yang menandatani Piagam Hak Asasi
Manusia. African Court memerintahkan pemerintah Kenya untuk tidak
melanjutkan pemindahan masyarakat adat Ogiek dari Hutan Mau untuk
semenatara waktu hingga tercipta keputusan akhir atas penyelesaian
masalah konflik. Berita tersebut disambut hangat oleh masyarakat Ogiek
dan masyarakat adat Afrika bagi keadilan dan kelangsungan hidup
masyarakat adat

Dari pemaparan latar belakang diatas, diketahui bahwa masalah
penggusuran masyarakat asli Huan Mau menimbulkan pergerakan dari
berbagai NGO, dan OPDP sebaga NGO terakhir yang dibentuk oleh
masyarakat Ogiek berhasil mempengaruhi kebijakan African Court,
sehingga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai faktor apa yang
mempengaruhi keberhasilan OPDP dibandingkan dengan dua NGO
lainnya OWC dan ORIP dalam memperjuangkan hak minoritas
masyarakat adat Ogiek di Hutan Mau Kenya? Lantas apa yg
membedakan ketiganya?

Strategi Advokasi OWC dan ORIP

Di tengah aksi penggusuran yang tetap berlangsung, muncul kesadaran
dari masyarakat adat Ogiek itu sendiri untuk memperjuangkan haknya
demi membangun kualitas sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih
baik. Ogiek Rural Integral Projects (ORIP), Ogiek Welfare Council
(OWC), dan Ogiek Peoples Development Program (OPDP). Ketiga NGO
tersebut merupakan lokal NGO yang dibentuk oleh masyarakat adat
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Ogiek untuk melindungi dan menghentikan penghancuran Hutan Mau.
Ketiga NGO tersebut, secara bersama-bersama menyerukan kepada
pemerintah untuk bertindak sesuai dengan konvensi internasional yang
melindungi hak-hak masyarakat adat Ogiek di Kenya berdasarkan
Konvensi ILO 169 tentang hak sipil dan politik, serta Bomas Draft yang
telah disepakati bersama. Kemunculan NGO tersebut merupakan bentuk
dari rasa kekecewaan yang muncul terhadap kondisi masyarakat adat
Ogiek dan sikap pemimpin negara mereka.  NGO yang muncul merasa
bahwa aktivitas yang mereka lakukan dalam dalam menyatakan
tuntutannya ditujukan pada sasaran yang tepat. Namun memiliki
perbedaan, cakupan, dan cara dalam melaksanakan strateginya.
Perbedaan strategi inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam
menentukan keberhasilan kinerja dari masing masing NGO. Dalam hal
ini, OWC dan OPNA sebagai NGO awal yang memprakarsai perjuangan
hak masyarakat Ogiek memiliki perbedaan untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah Kenya dalam melobi posisi masyarakat Ogiek di
Hutan Mau. Selain itu, kedua NGO tersebut memiliki kelemahan dalam
mengangkat isu Ogiek  baik di level nasional maupun regional, sehingga
keputusan dari kebijakan Pemerintah Kenya dalam penggusuran
masyarakat Ogiek tetap dijalankan.

OWC merupakan NGO masyarakat adat tertua yang menyerukan
perjuangan masyarakat adat Ogiek. Faktor utama dibalik
kemunculannya ialah atas dasar kegagalan pemerintah Kenya untuk
mengakui hak-hak masyarakat Ogiek. Menyadari ancaman
penggusuran, masyarakat adat Hutan Mau Timur melalui Council of
Elders (Dewan Tetua), selama bertahun bertahun mencoba untuk
melobi pemerintah Kenya untuk mengembalikan  hak masyarakat Ogiek.
Dalam melaksanakan strategi networking, ditunjukkan dengan
pendekatan yang dilaksanakan, yakni dengan terus melaksanakan lobi
dengan Pemerintah Provinsi dan pihak pihak lain yang berwenang untuk
memulihkan kembali tanah Ogiek. Hal tersebut terangkum menjadi
salah satu tugas OWC yang diantara lain, yaitu untuk mendidik
masyarakat Ogiek pada hak-nya, dan guna menyoroti penderitaan
masyarakat Ogiek melalui pers. Selain itu, sebagai organisasi tertua,
OWC juga memberikan bantuan dukungan dalam beberapa penelitiaan
yang dilakukan oleh para pelajar Kenya yang terlibat dalam menulis
penelitian mengenai isu masyarakat Ogiek. OWC mengklaim bahwa
pemerintah telah menyisihkan sebagian Hutan Mau bagi masyarakat.
Pada suatu pertemuan di Tinet  Hutan Mau Barat telah diberikan
kepada masyarakat. Konsensus tersebut tercipta dalam pertemuan
antara delegasi Ogiek dan ICS di Nairobi, dengan diadakannya negoisasi
dengan anggota Parlemen Kenya, untuk memberikan kompensasi dana
bagi masyarakat Ogiek, dan diberikan lahan di tempat lain sebagai
bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan masalah
rakyatnya. Melalui negoisasi tersebut, laporan yang tercantum dalam
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Task Force disahkan, meskipun dengan perubahan. Dan pemerintahan
melalui laporan ini, terikat untuk memberikan kompensasi kepada
semua penduduk Hutan Mau. Langkah pertama yang dilakukan OWC
ditahun 1996, yakni OWC terlibat advokat untuk membantu Ogiek
mengejar hak-hak mereka melalu jalur hukum. Sebagai langkah
pertama, memorandum disiapkan dan diedarkan ke seluruh Anggota
Parlemen pada November 1996. Tidak puas dengan bagaimana
parlemen menangani masalah tanah Ogiek, maka Ogiek mengajukan
gugatan tanah konstitusional kembali pada bulan Juni 1997. Namun,
kasus ini masih tertunda di Pengadilan Tinggi. OWC terus berupaya
mencari keadilan melalui tuntutan hukum lainnya serta dengan upaya
lobi. Selama periode ini pula, para pemimpin Ogiek terlibat dalam
gugatan intensif yang disertai dengan sejumlah penangkapan yang
dilakukan secara sewenang-wenang, yakni terjadi kasus 64 kali
penangkapan dalam 1 minggu. Periode ini menjadi periode tersulit
dalam sejarah perjuangan Ogiek, ditambah dengan penangkapan besar-
besaran. Periode ini juga telah ditandai dengan reformasi konstitusi,
reformasi politik, dan hukum pada masyarakat Ogiek yang tertekan.

Selain networking yang fokus ditujukan pada persatuan dari masing-
masing tetua Ogiek di setiap wilayah, maka guna membangun
networking yang lebih luas OWC tidaklah bekerja sendiri. Kemampuan
OWC untuk melakukan tindakan terhadap ketikadilan kepada
masyarakat, didorong oleh dukungan yang diterima. Di level regional
OWC turut bekerjasama dengan HUGAFO (Hunters Gatgers Forum of
East Africa), sebuah network organisasi masyarakat adat di Kenya,
Tanzania, dan Uganda yang bekerja dengan tujuan untuk melobi dan
mengadakan advokasi untuk pengakuan yang lebih tinggi dalam bagi
warga  Kenya dan masyarakat adat Afrika Timur. Melalui kerjasama
tersebut, OWC bekerjasama untuk memberikan dukungan dalam
penerbitan sebuah buku yang dikeluarkan dan ditulis oleh Towett
J.Kimiayyo seorang koordinator nasional OWC yang berjudul “Ogiek
Land Cases and Historical Injusties”, dimana kehadiran INGO
membantu untuk pencarian fakta, dan meyediakan sumber dana
keuangan bagi penelitiaan dan publikasi buku tersebut. (
http://www.ipacc.org.za)

Kemunculan OWC, sebagai pioneer NGO pertama untuk
memperjuangkan hak masyarakat Ogiek menjadi kekuatan baru bagi
masyarakat Ogiek untuk dapat tampil memperjuangkan hak-haknya
yang selama ini termarjinalisasi oleh pemerintah (Kimiayo, yahu : hal)
Networking yang dibangun antara para tetua atau pemimpin
masyarakat Ogiek dari  masing masing klan   menberikan suatu wadah
lompatan bagi perjuangan masyarakat Ogiek untuk menyatukan
kekutannya. Namun, Dalam melaksanakan networking, suatu advokasi
NGO harus menyediakan kemitraan yang kuat sebagai kunci
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keberhasilan. Kerjasama  merupakan cara penting untuk menambah
kekuatan dalam advokasi. OWC hadir dengan kerjasama yang dibangun
antar NGO. Di level lokal, OWC mengadakan kerjasama dengan OPDP,
OWC, dan NGO masyarakat adat lainnya di Kenya. Sedangkan di level
regional, kerjasama yang dibangun melalui networking dengan badan
dan NGO regional di kawasan Afrika membantu OWC memberikan
fasilitas untuk pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai isu
terkait masyarakat adat. Selain itu dengan bekerjasama di level regional
untuk menyatukan kekutaan dalam menyoroti isu-isu terkait
masyarakat adat turut memotivasi dan mendidik masyarakat Ogiek.
Melalui adanya forum tersebut, OWC diharapkan mampu untuk
menjalankan organisasi secara efektif dan dapat melaksanakan advokasi
di wilayah Kenya dan sumber daya alam di forum nasional dan
internasional.  Keikutsertaan OWC dalam forum yang dibangun oleh
HUGAFO turut membantu OWC untuk dapat mendidik masyarakat
tidak hanya terkait pada isu seputar hak asasi manusia, namun juga
mampu untuk melaksanakan advokasi yang efektif dalam artian bahwa
masyarakat adat mampu mempertahankan perekonomian dan cara
hidup yang berbeda, bermartabat dan berkelanjutan secara ekologis.(
http://www.ipacc.org.za)

Namun disisi lain, kerjasama yang dibangun hanya fokus pada level
lokal, dan regional.  Tidak adanya kehadiran INGO yang memiliki
cakupan lebih luas baik dalam lingkup organisasi, dan kekuatan yang
dimiliki untuk dapat mendesak pemerintahan Kenya menghentikan
eksisi lahan di Hutan Mau menjadi salah satu faktor kelemahan bagi
OWC untuk dapat melaksakan fungsi advokasi NGO.

Dalam hal strategi mass movement, Penggunaan kampanye dan
publikasi buku oleh OWC terkait sejarah dan ketidakadilan yang
menimpa masyarakat Ogiek “Ogiek Land and Historical Injustices”
menjadi salah satu cara yang digunakan oleh OWC untuk mengangkat
isu yang dialami masyarakat Ogiek ke level publik. Strategi tersebut
merupakan salah satu upaya dari mass movement yang dilaksanakan.
OWC berupaya untuk menghimpun dukungan dari para masyarakat
yang turut prihatin terhadap isu yang dihadapi, sebagai bentuk protes
atau kritikan terhadap pemerintahan yang berlaku. Namun, bentuk
letter of support yang digunakan memiliki kendala dari sisi
pemerintahan yang berkuasa. Dalam hal ini, rezim presiden Daniel Moi
yang otoriter menjadi kendala bagi terbukanya ruang publik dalam
menyuarakan aspirasi. Di lain pihak, buku yang disusun oleh Towet
Kimiatto bersama para aktivis lainnya membantu unutk memperluas
dukungan masyarakat dan membangkitkan persatuan dari masyarakat
Ogiek pada khususnya
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Sedangkan bentuk  strategi public support yang didirikan yakni
dukungan dalam bentuk dana dan pencarian fakta melalui penelitian
terhadap buku yang ditulis oleh Towet K.Kmiatto, salah seorang tetua
Ogiek dengan judul “Ogiek Land Cases and Historical Injustices”. Selain
itu, OWC berupaya mencari dukungan publik, melalui kerjasama yang
dibangun antar sesama NGO lokal masyarakat Ogiek, yang terhimpun
dalam suatu website bersama, yakni dengan fungsi memberikan wadah
bagi masyarakat luas untuk memberikan komentar, saran, dan
pertanyaan tentang segala hal yang berkaitan dengan masyarakat Ogiek
(http://www.ogiek.org/)

Di lain pihak, tidak terdapatnya strategi khusus dalam menghimpun
suara dari masyarakat luas dan mendukung OWC dalam melaksanakan
kinerja advokasinya menjadi salah satu kelemahan dari efektifitas
kinerja OWC. Sama halnya dengan NGO lain yang berasal dari
masyarakat adat Ogiek, mencari dukungan publik melalui media website
yang dibentuk bersama merupakan salah satu bentuk pencari dukungan
publik, terhadap pihak-pihak yang turut prihatin terhadap
permasalahan masyarakat Ogiek. Namun, keterbatasan dalam hal
networking menjadi suatu kendala bagi cakupan lingkup OWC untuk
mengangkat permasalahan Ogiek ke mata masyarakat internasional.

Seiring berkembangnya isu penggusuran di masyarakat Ogiek,
melahirkan bentuk perjuangan baru dari berdirinya NGO local lainnya,
yakni ORIP yang turut focus pada penderitaan masyarakat Ogiek di
Hutan Mau. Ketakutan akan dominasi dan marginalisasi masyarakat
luar sebagai konsekuensi serius dari kebijakan eksisi Hutan Mau
membangkitkan ORIP untuk menyatukan masyarakat Ogiek dan
memulihkan harapan mereka untuk generasi mendatang. ORIP
merupakan sebuah NGO adat yang mendukung masyarakat pemburu-
pengumpul dari Kenya dengan fokus khusus pada orang-orang Ogiek.
ORIP didirikan pada tahun 1999 sebagai respon terhadap kebutuhan
masyarakat sebagai platform untuk mengatasi masalah dan
kekhawatiran mereka. Dalam menjalankan cara kerja advokasi, ORIP
menawarkan dukungan teknis organisasi, hukum, advokasi, linguistik,
dan ahli budaya ke Ogiek dalam perjuangan mereka untuk mencapai
keadilan (www.docip.org)

Dalam melaksanakan strategi networking ORIP terjaring dalam
kerjasama yang dibangun dengan indigenous NGO lainnya di wilayah
Kenya. Indigenous NGO yang bersasal dari berbagai macam suku yang
ada di Kenya saling bersatu menyuarakan satu isu keprihatinan khusus,
yakni masalah terkait dengan perjuangan hal masyarakat adat di Kenya
yang juga menjadi suatu isu dalam negeri yang berkembang di Kenya
ditengah keberadaan 42 suku yang berbeda.
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Ditingkat regional, ORIP turut bekerjasama dengan HUGAFO network
bagi organisasi masyarakat adat di Kenya, Tanzania, dan Uganda. Hal
yang sama dilakukan dengan NGO sebelum ORIP didirikan, yakni OWC.
Dalam hal ini, ORIP terlibat dalam berbagai forum yang diadakan untuk
mendidik masyarakat adat dari berbagai Negara, yang juga bekerja sama
dengan Indigenous People of Africa Coordinating Comitte (IPACC) yang
merupakan suatu bentuk network yang membawahi 150 organisasi
masyarakat adat di 20 Negara Afrika (www.ipacc.org)

Kurangnya networking yang dibangun dengan organisasi atau badan
lainnya menjadi kendala dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah
Kenya untuk menghentikan penggusuran. Networking yang dibangun
cenderung terarah pada kolaborasi hanya dengan NGO di tingkat
nasional dan regional, sama halnya dengan strategi yang dibangun oleh
ORIP. Dalam hal ini, kerjasama yang dibangun antara ORIP dengan
INGO lainnya tidak memainkan peranan yang cukup signifikan.
Sebaliknya, kehadiran INGO memiliki fungsi dan peranan besar untuk
membantu NGO lokal seperti ORIP untuk dapat mengangkat isu
masyarakatnya kepada publik. INGO yang memiliki lingkup dan akses
lebih kuat untuk mendorong kebijakan pemerintah Kenya tidak
meminkan peran utama dalam strategi networking ORIP.

Berbeda halnya dengan OWC, strategi mass movement yang dibentuk
ORIP, tidak terlalu tampak, dimana tidak terdapatnya strategi khusus
yang terprogram dalam menjalankan kinerjanya.  Pengadaan seminar
hanya dilakukan di jajaran masyarakat, sehingga simpatisan masa yang
diperlukan jumlahnya kecil. Dalam menanggapi penggusuran, ORIP
meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusannya
atas eksisi lahan dan penggusuran ORIP  meminta kepada para mitra
untuk menekan pemerintah untuk menghormati hak-hak masyarakat
adat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Internasional dan
Instrumen beberapa di antaranya ditandatangani oleh Kenya. Salah satu
contoh yang dilakukan oleh Charles Sena sebagai Executive Director
ORIP ialah dengan mengajak seluruh masyarakat untuk memegang
teguh prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC), yakni
merupakan prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk
memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk proyek-proyek
yang diusulkan yang dapat mempengaruhi tanah mereka.Hal ini
terangkum dalam presentasi yang diajukan oleh Charels Sena dalam
suatu pertemuan workshop metodologi mengenai FPIC dan persetujuan
masyarakat adat. Selain itu, Charles Sena juga menyerukan kepada
mengenai hak asasi manusia internasional, badan-badan dan pengadilan
telah secara konsisten menyatakan bahwa hak-hak kolektif masyarakat
adat atas tanah dan sumber daya tradisional mereka harus diakui dan
dilindungi. Melalui presentasi tersebut, diharapkan semua pihak dapat
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ikut termotivasi untuk memperjuangkan nasib dan memperkuat posisi
masyarakat adat.

Sedangkan dari sisi public support, ORIP mendapatkan fasislitas hibah
sebagai bentuk dukungan World Bank kepada aspirasi masyarakat adat
untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan penting dari
komunitas masyarakat adat. Dalam hal ini, World Bank memberikan
bantuan dana sebesar $12.000, yang ditujukan untuk melestarikan
budaya Ogiek. (http://web.worldbank.org/). Tujuan dari projek ini
adalah untuk mendirikan sebuah museum yang digunakan untuk
melindungi peninggalan tradisional budaya material masyarakat Ogiek.
tujuan khusus dari proyek ini adalah: untuk mencerahkan masyarakat
Ogiek tentang pentingnya pelestarian budaya, untuk menarik wisatawan
ke museum budaya Ogiek sehingga mereka dapat belajar tentang budaya
masyarakat Ogiek.

Baik dalam membangun simpatisan masyarakat, dan dalam mencari
dukungan publik, peranan tokoh pemimpin organisasi lebih terlihat
sebagai eksistensi ORIP dalam memperjuangkan masyarakat Ogiek.
Sebagai anggota pendiri dan direktur eksekutif ORIP (Ogiek Rural
Integral Project). Dalam sebuah peristiwa bersejarah di Den Haag pada
tanggal 8 Desember, Ogiek Kenya dan San bangsa Botswana
mengajukan kepada Parlemen Belanda tentang hak-hak Masyarakat
Adat, yakni secara khusus mengenai  kebijakan luar negeri Belanda pada
Masyarakat Adat di Afrika. Sebagai representative dari Ogiek, Sain Sena
meminta pemerintah Belanda untuk mempertimbangkan kembali
dukungan finansial ke Kenya mengingat kelemahan pemerintah Kenya
dalam menyelesaikan Constitutional Review Proc. Mengacu pada artikel
9 dari African Carribean Pacific Agreement, sebagai suatu perjanjian
yang mengikat negara-negara Afrika dan negara-negara Eropa untuk
menghormati hak-hak semua orang di negara-negara masing-masing,
dimana Kenya terus melanggar hak-hak dasar dan kebebasan rakyat
Ogiek melalui penghancuran  dari Hutan Mau dan penggusuran secara
terus menerus masyarakat Ogiek dari tanah leluhur mereka.
Menanggapi pengajuan yang diajukan oleh Sena, Parlemen Belanda
mengatakan secara afirmatif bahwa Parlemen Belanda akan
menyampaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap Ogiek
di San Jenewa sebelum didaftarkan kepada Sub Komisi Hak Asasi
Manusia. Melalui strategi tersebut, keberadaan Charles Sena yang
merupakan masyarakat asli dari Ogiek, dan berstatus sebagai pengacara
sangat berperan penting. Ia membangun ORIP, sebagai official
organisasi di Kenya  yang berdiri  untuk  menegakkan HAM bagi
masyarakat Ogiek di Hutan Mau.  Namun, strategi ORIP dalam mencari
dukungan publik support tidaklah menghasilkan output yang cukup
signifikan. Selain dari sisi internal strategi yang diterapkan, faktor
eksternal yakni situasi domestik negara mengambil peranan yang cukup
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signifikan bagi kemampuan ORIP untuk mengembangkan
organisasinya.

Di sisi lain Sistem domestik pemerintahan Kenya turut mempengaruhi
eksistensi keberadaan NGO bekerja. Baik OWC, dan ORIP dibentuk
pada tahun 1990. Ditahun 1990, Kenya dipimpin oleh Presiden Daniel
Arap Moi yang terpilih menggantikan Presiden pertama Jomo Kenyatta
di tahun 1978-2002. Pada pemerintahan Moi, terjadi sentralisasi
kekuasaan, yang secara bertahap meletakkan dasar bagi kediktatoran
dan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung oleh
pemerintahannya.  Sepanjang  1990-an, rezim Moi menyiapkan pasukan
keamanan, terutama polisi yang digunakan untuk menekan setiap kritik
terhadap rezimnya. Penahanan dan pengadilan politik, penyiksaan,
penangkapan sewenang-wenang dan kebrutalan polisi mengingatkan
pada era kolonial telah menjadi hal umum yang juga terjadi selama masa
Moi. Ia memandang HAM secara umum sebagai konsepsi sentris dengan
nilai nilai budaya Afrika. Ia memandang, pro-demokrasi dan penduduk
hak asasi manusia di Kenya sebagai tindakan tidak patriotik, tidak loyal,
dan tidak tahu berterima kasih kepada Negara (K.G Adar, 1999:187).
Setelah mengambil alih kursi Kepresidenan, Moi mulai menjalankan
gaya otoriter dengan menahan para aktivis yang kritis terhadap
pemerintahannya. Penangkapan dan penahanan pada kenyataannya
mengikuti setiap peringatan Moi terhadap para pengkritiknya. Hal ini
menjadi praktek sepanjang kepemimpinannya dimana polisi bergerak
cepat dan menangkap mereka yang berada di garis depan untuk
demokrasi, dengan peradilan memberikan sangsi sebgaai kasus politik
(Makau wa Mutua, 1993hal 117). Penindasan kebebasan pers juga
terjadi, dalam berkumpul, berserikat, berekspresi dan melakukan
gerakan hak-hak dasar lainnya, baik yang dilakukan oleh individu
melalui pers, dan NGO (S.Ross, 1992:428) Tindakan Moi dimaksudkan
untuk membungkam para aktivis yang dianggap cerdas, dan kritis
terhadap pemerintahan otoriter.

Melalui rezim pemerintahan yang otoriter, menjadikan OWC memiliki
akses yang sulit untuk menyerukan aspirasi masyarakat Ogiek.
Penangkapan para aktivis yang pro-demokrasi telah menjadi bentuk
kecaman tersendiri bagi para aktor yang memperjuangkannya. Isu
masalah Ogiek menjadi sekian banyak isu pelanggaran HAM yang
terjadi di Kenya. Namun, akses terhadap publik yang terbatas menjadi
salah satu kendala bagi OWC untuk mengembangkan networking serta
penggunaan media untuk memberikan info mengani permasalahan yang
terjadi di Hutan Mau antara pemerintah dengan masyarakat Ogiek
kepada publik. Pemerintahan yang terpusat dan personalisasi kekuasaan
ketika rezim Moi mengambil alih kursi kepresidenan memberikan
dampak bagi lingkup OWC dalam membangun NGO dimana
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keterbatasan akses untuk menjaring mitra kerjasama dan penggunaan
media dalam mengkampanyekan permasalahan Ogiek.

Dari sisi demokrasi, pemerintahan Kenya pada zaman Daniel Arap Moi
berkuasa,  telah melembagakan marginalisasi. Arah pemerintahan
menciptakan masalah khusus dalam proses demokrasi karena tidak ada
yang bertanggung jawab untuk masalah adat minoritas. Konstitusi tidak
mengakui adat sebagai konstituen yang berbeda. Pejabat negara
cenderung mengabaikan kebutuhan, budaya, dan kondisi masyarakat
minoritas (Kimiayyo J. Towet, 2004: 58-60) Misalnya, Ogiek telah
terpinggirkan di tanah mereka sendiri dan tidak memiliki perwakilan
politik. Oleh karena itu, mereka tidak berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kepemimpinan Daniel Arap Moi sebagai presiden Kenya memberikan
kekuatan bagi pemerintahannya untuk menetapkan kebijakan sesuai
dengan arah kepemimpinannya.  Dibawah kekuasannya, Moi
memberikan akses bagi kepemilikan perusahaan kayu miliknya, yakni
Raiply Ltd  yang dibebaskan dari larangan penebangan kayu di Hutan
Mau. Selain kepemilikan perusahaan penebangan kayu di Hutan Mau,
yakni Timber Holdings, dan Timsales Holding, Presiden Moi juga
memiliki sejumlah luas tanah di area sekitar Rift Valley yang terletak di
Hutan Mau bagi pertanian. Tanah tersebut diisi dengan perkebunan
kopi dan the (www.kenyan-post.com/).

Di tahun 1999, pemerintah memperkenalkan larangan penebangan
parsial, yang memungkinkan hak untuk mengeksploitasi hutan negara
dan mengisi mereka melalui program forestasi hanya pada tiga
perusahaan penggergajian besar. Melalui kebijakan tersebut,
pemerintah Kenya memungkinkan perusahaan penebangan kayu untuk
menebang pohon di Hutan Mau. Banyak hutan Kenya dilindungi secara
ilegal dijual atau diberikan kepada pengembang. Kekuatan rezim Moi
yang memegang kuasa di Kenya selama 25 tahun, mengarah pada
pemerinathan yang otoriter dimanakehadiran pers dan media yang
mengktitik pemerintahannya sangat dikekang, dan berada dibawah
ancaman. Sebagai akibat, NGO mengalami keterbatasan  dalam
mengangkat isu permaslahan antara Ogiek dengan pemerintah. Selain
itu, terdapat kepentingan berersaing antaraktor  baik lembaga
keuangan, perusahaan multi-nasional dan individu dalam masalah
kepemilikan  tanah dan sektor sumber daya alam pada keputusan
pemerintah dan kebijakan yang masih menajdi kendala utama bagi NGO
OWC, dan ORIP untuk untuk menjalankan misinya. Kuatnya relasi
antara kepemilikan  korporasi dengan pemimpin Kenya semakin
menekan keberadaan Ogiek dari Hutan Mau.
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Strategi Advokasi OPDP

Permasalahan Ogiek yang tidak kunjung usai melahirkan generasi muda
yang terus berupaya untuk menaikkan posisi masyarakat adat Ogiek.
Sebuah genarasi muda muncul dan membentuk OPDP yang hadir untuk
mengegoiasikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Ogiek kepada
Komisi Afrika  untuk menyelidiki sitem hukum pertanahan di Kenya,
dan mengadakan lobi di seputar isu permasalahan Ogiek di level lokal,
regional, dan internasional

Dalam melaksanakan strategi mass movement, OPDP yang merupakan
NGO yang berasal dari komunitas masyarakat adat menggunakan cara
seminar dan lokarya untuk mencapai misinya. Pengadaan seminar
menjadi pendekatan yang dilakukan oleh para kaum terpelajar Ogiek
yang sudah bergabung dalam OPDP yang diharapkan dapat memberikan
edukasi menyeluruh kepada masyarakat. Dengan menggunakan
pendekatan ini, jumlah keanggotaan OPDP yang ikut berpartisipasi aktif
dalam memperjuangkan hak-hak nya semakin bertambah. Selain
menggunakan froum berupa seminar, OPDP juga melakukan strateginya
dengan menggunakan pers sebagai alat. Media dianggap seagai bagian
penting dari perkembangan NGO, karena media dapat mempromosikan
atau menciptakan kesadaran emngenai kegiatan yang dilakukan oleh
NGO. NGO membutuhkan media untuk menyampaikan pesan mereka,
dan juga untuk membentuk opini publik mengenai kebijakan
pemerintah. Penggunaan media, dilakukan baik berupa media cetak dan
media elektronik melalui pengadaan website. Beberapa INGO, yakni
Survival International, First People Worldwide, Standart Media News,
bebrapa kali memeberitakan masalah masyarakat Ogiek dalam
tulisannya. Salah satu contoh ialah kampanye yang dihadirkan oleh
gambar dari fotographer Belanda Geert van Kesteren (www.ogiek.org),
dimana salah satu dari foto-foto  muncul di halaman depan surat kabar
nasional terbaik di Belanda NRC Handelsblad. Kehadiran foto realitas
masyarakat Ogiek mengundang simpatisan dari masyarakat
Internasional. Selain itu OPDP juga menerbitakn majalah bulanan, yang
berisi mengenai berita terkini perkmbangan perjuangan Ogiek di Hutan
Mau. Produksi surat kabar seperti majalah membantu untuk
menyiarkan perkembangan kasus Ogiek, yakni dengan penerbitan
majalah bulanan ”The Oasis” oleh OWC.

Sedangkan keunggulan OWC, dalam meraih public support menjadi
kunci utama untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk
memberlakukan perubahan. Dalam hal ini, potensi NGO  dikondisikan
sebagian besar oleh hubungan antara NGO lokal dan mitra internasional
mereka, yang bertanggung jawab sampai batas tertentu untuk
menetapkan agenda, mendapatkan dana, dan dalam jumlah besar
bagian untuk mengevaluasi pekerjaan proyek. Selanjutnya, INGO
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biasanya memiliki prestise lebih  dan akses yang lebih baik ke informasi,
dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dukungan
keuangan dan dapat melayani fungsi peringatan dini untuk organisasi
internasional antar pemerintah atau pemerintah negara asal mereka
(MacFarlane & S.Neil, 1998: 213) Dalam hal ini, OPDP memanfaatkan
INGO dari sisi pendanaan.

INGO Tipe Support Pendanaan
NCIV
Collaboration

Dukungan terhadap kasus kasus
hokum Kshs 357.000
Dukungan peralatan Kantor Kshs 250000

UNEDSA
Kelembagaan dan Dukungan
Adminstratif
Peningkatan Kpasitas pada
pemuda, perempuan
Pendanaan pertahun Kshs 700.000

Survival
International

Mendukung kunjungan pertukaran
antar kota Kshs 269.000
Tiket udara mengahdiri kasus ke
Bushmen Kshs 82.000

Sylvie Targama Medical Camp Kshs 82.000
Sumbangan obat obatan

ARID & SEMI
ARID Institute

Kshs 40.000
Rappatour Khusus mengunjungi
Hutan Mau

Sumber: “Ogiek People Development Program: Organizational Profile:
Partners”, diakses 10 Desember 2013 (http://www.ogiek.org/contact/org-
profile-opdp.htm)

Publik Support yang ditunjukkan dengan penggunaan media juga
datang dari bantuan publikasi. Publikasi merupakan bentuk publiks
support dari Ecoterra Internasional, dimana website The Ogiek People
dikelola oleh Ecoterra Internasional. .  Publikasi yang terangkum dalam
website, merangkum sejarah dan informasi berita terbaru terkait
perjuangan mereka untuk hak atas tanah. Adanya webite bagi masyarkat
Ogiek berguna untuk menghimpun dukungan dari masyarakat
Internasional dalam pemberitaan pemberitaan yang diliput.  Website ini
juga berungsi untuk  menerima berita terbaru dan siaran pers tentang
perjuangan Ogiek untuk mempertahankan hak-hak mereka, serta
menyediakan formulir web, agar para pembaca dapat berpartisipasi
secara tidak langsung dalam memberikan saran dan rekomendasi atas
permasalahan masayrakat Ogiek.
Selain itu, salah satu kunci strategi utama dari keberhasilan OPDP ialah
penggunaan networking, dalam bentuk Transnational Advocacy
Network. Keck and Sikkink mendefinisikan transnational advocacy
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network sebagai transnational advocacy network sebagai organisasi
sosial menghubungkan aktor aktor yang relevan secarainternasional
bekerja sama dengan terikat oleh nilai nilai bersama melalui timbal balik
indormasi dan layanan pada suatu isu (Keck & Sikkink, 1998: 200).
NGO local dan INGO  memainkan peran sentral dalam jaringan
advokasi, umumnya dengan menggunakan aktor dan untuk menekan
aktor lebih kuat untuk mengambil posisi . Ketika pemerintah Kenya
melanggar atau menolak untuk mengakui hak masyarakat adat Ogiek,
maka aktivis dan local NGO seperti OPDP tidak memiliki jalan lain
dalam arena politik juridis dalam negeri.  OPDP mencari koneksi
Internasional yang pada akhirnya dapat menyuarakan atau
mengespresikan keprihatinan mereka dan bahkan untuk melindungi
kehidupan kelompok yang mereka wakili. Dalam hal ini pengaruh
boomerang pattern dapat terjadi diarea transnational network, yakni
ketika saluran antara nergara dan aktor domestik diblokir, maka NGO
domestik OPDP dapat melewati negara Kenya secara langsung, dan
mencari sekutu Internasional untuk mencoba membawa tekanan pada
pemerintahan Kenya dari luar, yakni berupa kampanye hak haka dat
yang mendukung tuntutan masyarakat setempat untuk ikut
berpartisipasi dalam proyek proyek pembangunan bagi perjuangan
masyarakat Ogiek (Keck & Sikkink, 1998: 214).

Kerjasama yang dibangun melalui networking, memerlukan peran dari
INGO agar tercapai efektivitas dalam melaksanakan kegiatan. OPDP
bekerja dengan masyarakat Ogiek dan INGO lainnya dalam
memfasilitasi pengelolaan konflik untuk menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pembangunan berkelanjutan masyarakat adat. Dukungan
yang diberikan oleh INGO berasal dari MRG (Minority Rights Group),
IWGIA, First People Worlwide, dan beberapa INGO yang berperan
dalam memberikan dukungan dan akses kepada OPDP untuk dapat
melaksankan kegiatan advokasi melalui program program yang
dilakasanakan.

(i) Dalam kemitraan dengan First People Worldwide, OPDP telah
menyelenggarakan serangkaian lokakarya dan pertemuan publik untuk
mendidik masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka, serta
untuk membuat suara mereka terdengar di pentas nasional. Pada tahun
2011, OPDP mengundang beberapa pengacara konstitusional atas Kenya
untuk memimpin sebuah lokakarya di Nairobi yang membahas
mengenai pembentukan konstitusi dalam mempengaruhi masyarakat
minoritas. Lokakarya ini menarik perhatian masyarakat, tidak hanya
datang dari  teanggota masyarakat Ogiek namun juga kelompok adat
lainnya. OPDP mengumpulkan anggota gugus tugas pemerintah untuk
melakukan reorganisasi pemerintah Kenya untuk terlibat dengan
delegasi Ogiek , dan bahkan membujuk anggota parlemen Kenya untuk
menghadiri lokakarya. Selain berupa pelatihan, dan seminar. First
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People Worldwide turut  mendukumg partisipasi masyarakat adat Ogiek
di mekanisme HAM Internasional yakni United Nation Permannet
Forum of Indigenous Isuues. Dalam hal ini, sebagai perwakilan dari
First People Grantee Organization, OPDP diundang untuk berbicara di
acara pada sesi ke 12 United Nations Permanent Forum on Indigenous
Issues (UNPFII).

(ii). Kerjasama yang dibangun dengan MRG (Minority Rights Group),
MRG yang memiliki kedudukan sebagai observer pada African Comiison
on Human Right People Rights, mampu memberikan nilai lebih bagi
efektifitas kinerja OPDP. OPDP bersama melalui MRG dan Pusat Hak
Minoritas (CEMIRIDE) - memutuskan untuk mengajukan kasus dengan
Komisi Afrika tentang manusia dan Hak Rakyat. Kehadiran MRG,
memberikan harapan baru bagi masyarakat Ogiek. Kedudukan MRG
yang memiliki status konsultatif dengan PBB Dewan Ekonomi dan Sosial
(ECOSOC) dan status pengamat dengan Komisi Afrika tentang Hak
Asasi Manusia dan Rakyat memebrikan nilai tambah bagi perjuangan
Ogiek dalam memberikan akses bagi OPDP utnuk dapat
menggambarkan situasi masyarakat Ogiek kepada forum Internasional
dalam melaksanakan lobi. Langkah ini merupakan salah satu taktik
dalam transnational netwok, yakni dengan mengahdirkan pengaruh
politik, sebagai kemampuan untuk menyerukan aktor kuat , misalnya
negara asing , untuk mempengaruhi situasi dimana anggota yang lebih
lemah tidak memiliki pengaruh (Keck & Sikkink, 1998). Untuk
mendapatkan pengaruh, network mencari pengaruh atas aktor yang
lebih kuat, dengan memanfaatkan lembaga lembaga yang memiliki
power lebih kuat, maka local NGO seperti OPDP mendapatkan pengaruh
jauh melampaui kemampuan yang diiliki untuk mempengaruhi praktek
negara secara langsung. Hal ini menajdi lagkah krusial bagi kampanye
network.

(iii) Kerjasama dengan International Work Group of Indigenous People
(IWGIA). IWGIA memainkan peran penting dalam memfasilitasi
partisipasi masyarakat adat dalam pertemuan di PBB dan mekanisme
HAM regional. Bersama dengan MRG dan IWGIA, OPDP pertama kali
membawa kasus penggusuran Ogiek ke Komisi Afrika tentang HAM.
Komisi kemudian memindahkan kasus ini ke pengadilan, untuk
mencapai keputusan yang mengikat secara hukum (www.iwgia.org).
Bagi IWGIA, proyek dengan OPDP bermanfaat bagi  memberdayakan
masyarakat Ogiek untuk memantau dan mendokumentasikan
pelanggaran hak asasi manusia yang  dilakukan terhadap mereka, dan
untuk mengambil tindakan atas pelangaran yang terjadi. Selama kasus
mereka di pengadilan, orang-orang Ogiek tidak dapat diusir dari tanah
mereka. Kasus bersejarah ini memiliki potensi yang baik untuk
menetapkan preseden terhadap pengusiran paksa tanah di Afrika
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(iv) ECOTERRA Internasional. Dalam membangun kerjasama dengan
OPDP, ECOTERRA, menyediakan web forum komentar, saran, atau
pertanyaan tentang Ogiek. Untuk menerima berita terbaru dan siaran
pers tentang perjuangan Ogiek untuk mempertahankan hak-hak mereka
melalui e-mail dengan menyediakan formulir web yang dapat diakses
oleh masyarakat di dunia

Terbentuknya NGO OPDP memberikan batu loncatan bagi  masyarakat
adat Ogiek untuk dapat memperjuangkan hak asasinya. Guna
menjalankan cara kerja advokasi, OPDP memiliki strategi yang lebih
terarah dalam menncapai tujuan akhir, yakni mengadakan advokasi dan
lobi di seputar isu masalah Ogiek baik di level naional, regional, dan
internasional.  Dari sisi networking, kerjasama yang dibangun, tidak
hanya berfokus pada kerjasama antar mitra di level nasional, namun
OPDP juga membangun networking dengan badan dan organisasi
Internasional lainnya untuk dapat melobi African Court sehingga dapat
mempengaruhi kebijakan pemerintah Kenya untuk menghentikan
penggusuran. Dari sisi mass movement, kehadiran Ogiek sebagai NGO
terakhir yang dibentuk oleh masyarakat adat asli Hutan Mau,
digerakkan oleh para pemuda Ogiek yang juga melibatkan kehadiran
media untuk mengangkat isu Ogiek keranah publik, sehingga
mendorong masyarakat Internasional untuk peduli terhadap
pemaslahaan yang terjadi. Hal ini memberikan tambahan strategi
tersendiri dibandingkan kehadiran dua NGO sebelumnya. Sedangkan
dari segi publik support, keterlibatan OPDP dengan berbagai INGO yang
juga peduli terhadap isu masyarakat adat memberikan dukungan bagi
pengelolaan organisasi  baik dari sumber daya finanasial, dan
penelitiaan.

Selain bentuk kerjasama networking yang kuat melalui transnational
advocacy network, factor domestic pemerintahan Kenya turut berperan
dalam mendorong keberhasilan OPDP. OPDP dibentuk pada tahun 1999
dan terdaftar sebagai NGO pada tahun 2001. Ditahun tahun tersebut,
merupakan masa dimana rezim Moi mulai jatuh dan tergantikan oleh
preiden terpilih Mwai Kibaki melalui pemilihan pertama presidengan
pertama kali di Kenya yang dilakukan secara  demokratis. Ditengah arah
kepemimpinan Mwai Kibaki yang bersifat lebih demokratis,
memeberikan akses kepada NGO Kenya seperti OPDP untuk dapat
melaksanakan fungsi kinerja organisasiya secara maksimal. OPDP
mengajak masyarakat untu menuliskan surat kepada pemerintah Kenya.
Melalui website Ogiek. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengirimkan
surat protes yang ditujukan kepada pemerintahan  Kenya, disertai pula
model contoh dari sutrat protes, dan mengajak masyarakat bersama
mengambil aksi atas nama ogiek (www.ogiek.org). Keberadaan
pemerintahan yang bersifat lebih terbuka, memberikan akses kepada
para aktivis dan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas



Strategi NGO dalam Penyelesaian Konflik Ogiek Hutan Mau Kenya 1990-2013

Jurnal Analisis HI, Maret 2014 253

menyuarakan kepentingan dan aspirasi. Kehadiran  media menjadi
peranan penting dalam mempubulikasikan pemeberitaan seputar
maslaah HAM dan masyarakat Ogiek, yang terangkum dalam
pemberitaan di beberapa Koran nasional Kenya. Peranan media untuk
menunjukkan aspirasi dan isu yang  diangkat, memberikan akses lebih
kepada OPDP untuk terus melanjutkan upayanya untuk melindungi
budaya dan mencegah peggusuran masyarakt Ogiek dari rencana
pembukaan hutan. Selain itu, melemahnya posisi korporasi perusahaaan
perusahaan besar di Hutan Mau urut menjadi faktor yang
mempengaruhi melemahnya kebijakan larangan penebangan parsial
yang dibebaskan kepada tiga perusahaan besar. Dalam hal ini, faktor
pendorong keberhasilan OPDP tidak hanya datang dari sisi internal
strategi organisasi yang dibangun. Pergantian kekuasaan dari Presiden
Daniel Arap Moi yang telah berkuasa selama 23 tahun kepada Presiden
Mwai Kibaki berperan penting dalam menciptakan suasana yang lebih
demokratis dalam pemerintahan Kenya. Keterbukaaan informasi,
melalui surat kabar yang membahas mengenai isu masyarakat adat, dan
memberikan celah bagi kesempatan masyarakat adat asli untuk dapat
mengakses dan menyadari pentingnya memperjuangkan hak hak
mereka. Kelonggaran akses bagi organisasi dan aktivis dalam
menyuarakan aspirasinya, memberikan nilai  tambahan bagi OPDP
untuk dapat melaksankaan fungsi kinerja NGOnya secara maksimal

Kesimpulan

Keberhasilan  OPDP dalam mengatasi penggusuran Hutan Mau, disertai
dari strategi advokasi yang  unggul baik dari strategi yang diterapkan
oleh NGO tersebut, dan  dari media arena, ditinjau dari sistem domestik
rezim pemerintahan berkuasa yang mendukung kinerja OPDP dalam
melaksankan fungi dan perannya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan three
dimensional NGO advocacy work oleh Pettigrew dan didukung oleh
data-data yang dipaparkan, OPDP unggul dalam mempengaruhi
kebijakan Pemerintah Kenya dalam penghentian penggusran
masyarakat Ogiek. Hal tersebut terangkum dalam strategi, networking,
mass movement, dan publik support yang digunakan. Melalui analisis
tersebut, kehadiran OPDP membuka semangat bagi masyarakat Ogiek
dan tonggak pengharapan bagi masyarakat adat pada umumnya. Selain
bekerjasama dengan NGO local setempat, OPDP  menggunakan koneksi
Internasional sebagai faktor utama dalam  menjalin kerjasama dengan
INGO yang menaruh perhatian pada permaslaahan masyarakat adat di
Kenya. Berdasarkan hasil analisis dari sisi sistem domestic, jatuhnya
rezim Moi, telah memberikan akses yang lebih terbuka kepada para
aktivis dan NGO untuk menyerukan aspirasinya kedalam pemerintahan
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yang lebih demokratis. Pergantian rezim disertai dengan perubahan
pada ruang lingkup akses kepada media yang memberikan peluang lebih
kepada NGO untuk menjalankan fungsi NGO advokasi.

Berbeda dengan kehadiran dua NGO sebelumnya yakni OWC  dan ORIP
keterbatasan dalam pembentukan strategi yang terangkum dalam tiga
poin utama memberikan kendala tersendiri bagi cara kerja advokasi
yang dilaksankan. Keterbatasan tersebut, hadir dalam lingkup
networking, publik support, maupun mass movement.  Selain itu, media
arena dari sisi domestik  pemerintahan turut menghambat kinerja OWC,
dan ORIP untuk mencapai sasarannya.  Rezim pemerintahan yang
otoriter merupakan salah satu  faktor pendukung  keterbatasan kedua
NGO tersebut untuk mengangkat isu seputar masaaah Ogiek di level
Internasional.  Relasi anatar pemerintah dan kepemilikan korporasi
perusahaan penebangan kayu dan the menjadi kendala utama  dalam
mempengaruhi pemerintah untuk menghentikan penggusuran di Hutan
Mau
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