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ABSTRAK  

Penelitiaan ini menelaah mengenai keberhasilan strategi OPDP (Ogiek People 
Development Program) dibandingkan kehadiran kedua NGO lainnya, yakni OWC 
(Ogiek Welfare Council) dan ORIP (Ogiek Rural Integral Project) dalam 
memperjuangkan hak minortitas masyarakat adat Ogiek di Kenya pada tahun 
1990-2013. Penelitiaan ini didasari pada dikeluarkannya keputusan oleh African 
Court (African Commission on Human Right People) pada tahun 2013 menandai 
keberhasilan masyarakat Ogiek untuk mempertahankan tanah, dan warisan 
budaya mereka untuk tetap menempati Hutan Mau. Keputusan ini menjadi sasaran 
yang dicapai masyarakat adat Ogiek Kenya khususnya OPDP dalam mencapai 
tuntutan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Guna mencapai 
keputusan tersebut, masyarakat adat Ogiek  membentuk NGO sebagai wadah 
untuk membentuk kekuatan dalam menyerukan kepada pemerintah untuk 
menghentikan eksisi pembagian lahan, penggusuran masyarakat Ogiek dari Hutan 
Mau.  Ketiga NGO tersebut ialah Ogiek Rural Integral Projects (ORIP), Ogiek 
Welfare Council (OWC), dan Ogiek Peoples Development Program (OPDP). 
Namun, dalam melaksanakan fungsinya, 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 meraih keberhasilan untuk mempengaruhi keputusan 
ACHPR yang dilaksanakan melalui strategi dan pendekatan yang tepat digunakan.  
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. Sedangkan 
media arena sebagai bentuk perubahan rezim yang datang dari pemerintahan 
Kenya, turut mempengaruhi keberadaaan ketiga NGO dalam melaksankan 
fungsinya, sampai dikeluarkannya keputusan oleh ACHPR dalam penghentian 
penggusuran.di Hutan Mau. Dengan menggunakan three dimensional advocacy 
work, serta media arena untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang 
digunakan dalam penelitiaan ini, pembentukan strategi yang unggul menunjukkan 
bahwa OPDP sebagai lokal NGO mencapai keberhasilan yang unggul dibanding  
kehadiran kedua NGO sebelumnya. 
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