
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam sebuah artikel yang berjudul “Roots of Philippine Policy”, presiden

Filipina ke tujuh Ramon Magsaysay secara terang-terangan mengatakan, dalam upaya

mencapai tujuan-tujuannya pemerintah Filipina memiliki hubungan (association)

yang sangat erat dengan Amerika Serikat. Hubungan tersebut, menurut Ramon,

digerakkan oleh semangat melawan agresi Komunisme.1 Hal tersebut wajar karena

artikel yang dimuat di majalah “Foreign Affairs” itu diterbitkan pada tahun 1956 di

mana Perang Dingin sedang bergejolak. Kepentingan bersama itulah yang disinyalir

menjadikan Filipina sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat selama 65 tahun

terakhir – meski keduanya pernah berperang satu sama lain pada tahun 1899-1902.2

Kedekatan hubungan Filipina dan Amerika Serikat itu diwujudkan melalui

pakta pertahanan (Mutual Defense Treaty - MDT) yang ditandatangani pada tahun

1951, namun secara efektif diimplementasikan satu tahun setelahnya. Secara umum

pakta pertahanan tersebut berisi komitmen untuk saling melindungi satu sama lain

dari serangan pihak eksternal. Di dalam artikel II MDT tertulis: “In order more

effectively to achieve the objective of this Treaty, the Parties separately and jointly by

self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective

1 Ramon Magsaysay. 1956. “Roots of Philippine Policy”. Foreign Affairs, Vol. 35, No. 1 (Oct., 1956),
hal. 29-36.
2 Perang yang dimaksud adalah perang kemerdekaan Filipina.
https://history.state.gov/milestones/1899-1913/war, diakses pada tanggal 28 Januari 2017.

https://history.state.gov/milestones/1899-1913/war
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capacity to resist armed attack.”3 Uniknya, pakta pertahanan Filipina-Amerika

Serikat didahului dengan perjanjian yang sifatnya lebih teknis – yaitu perjanjian

mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1947. Melalui

perjanjian yang ditandatangani oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina, Paul

McNut, dan Presiden Filipina Manuel Roxas, itu, Amerika Serikat diberikan hak

untuk membangun puluhan pangkalan militer di wilayah kedaulatan Filipina.4 Meski

perjanjian tersebut berakhir pada tahun 1992, Filipina menjadi negara yang paling

banyak menyediakan lokasi untuk kerjasama militer (lily pads) dengan Amerika

Serikat di kawasan Asia Tenggara. Terhitung sejak tahun 2002 sebanyak 600 tentara

Amerika Serikat diterjunkan dari beberapa lily pads untuk membantu Pemerintah

Filipina memerangi pemberontak.5

Studi mengenai aliansi Filipina-Amerika Serikat kontemporer menemukan

pola bahwa aliansi keduanya mengalami peningkatan sebagai respon atas

meningkatnya kehadiran China di Laut China Selatan. Seperti halnya yang ditulis

oleh Renato Cruz de Castro dalam artikel yang berjudul “The US-Philippine Alliance:

An Evolving Hedge against Emerging China”. Renato menyimpulkan bahwa

peningkatan aliansi di antara Filipina dan Amerika Serikat memiliki dua implikasi:

pertama, menjamin bahwa Amerika Serikat masih menjadi sekutu Filipina satu-

3 Dokumen Mutual Defense Treaty yang diakses melalui http://www.gov.ph/1951/08/30/mutual-
defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-
1951/, pada tanggal 13 Januari 2017.
4Eleanor Albert. 2016. “The U.S.-Philippines Defense Alliance”. Diakses melalui
http://www.cfr.org/philippines/us-philippines-defense-alliance/p38101, tanggal 13 Januari 2017.
5David Vine. 2015. “Where in the World Is the U.S. Military?” Diakses melalui
http://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321, tanggal
13 Januari 2017.

http://www.gov.ph/1951/08/30/mutual-defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-1951/
http://www.gov.ph/1951/08/30/mutual-defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-1951/
http://www.gov.ph/1951/08/30/mutual-defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-1951/
http://www.cfr.org/philippines/us-philippines-defense-alliance/p38101
http://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-military-bases-around-the-world-119321
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satunya, untuk waktu yang tidak dapat diperkirakan, dan kedua, aliansi keduanya

telah bertransformasi sebagai “pagar” untuk membendung pengaruh China di Asia

Timur.6 Menurut Renato, peningkatan aliansi dua negara tersebut diwujudkan melalui

bantuan militer dan asistensi ekonomi kepada tentara Filipina (the Armed Forces of

the Philippines - AFP), konsultasi dan tinjauan kebijakan militer rutin di antara

kementerian pertahanan dua negara, melaksanakan latihan militer bersama, serta

implementasi isiniasi pertahanan yang bertajuk Security Engagement Board (SEB)

dan Cooperative Security Locations (CSLs).7

Filipina memandang menguatnya kehadiran China di Laut China Selatan

sebagai ancaman yang nyata. Dari hasil citraan satelit yang dikeluarkan oleh

Pentagon, tercatat sejak 2014 China telah membangun pangkalan militer di kepulauan

Spratly yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.8 Tindakan China tersebut

didasarkan pada klaim sepihak - berdasarkan landasan historis – yang menyatakan

bahwa Laut China Selatan berada di dalam kedaulatan China. Pemerintah China

menganggap Laut China Selatan sebagai perairan tradisional nelayan-nelayan China

yang luasnya meliputi keseluruhan Laut China Selatan. Sebagai respon atas kebijakan

unilateral China tersebut Filipina menggelar beberapa kali latihan militer bersama

dengan Amerika Serikat. Terakhir kali Filipina tercatat menggelar latihan militer

bersama Amerika Serikat dan Australia yang melibatkan 5.000 pasukan bersenjata.

6 Renato Cruz de Castro. 2009. “The US-Philippine Alliance: An Evolving Hedge against Emerging
China”. Contemporary Southeast Asia. Vol. 31, No. 3 (2009), hal. 399-423.
7Ibid.
8Zachary Cohen. 2016. “Photos reveal growth of Chinese military bases in South China Sea”. Diakses
melalui http://edition.cnn.com/2016/05/13/politics/china-military-south-china-sea-report/, tanggal
14 Januari 2017.

http://edition.cnn.com/2016/05/13/politics/china-military-south-china-sea-report/
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Latihan militer tersebut dilakukan di beberapa wilayah di Filipina, termasuk di pulau

Palawan yang lokasinya berdekatan dengan kepulauan Spratly.9

Tidak hanya merespon dengan cara unjuk kekuatan, Filipina juga

menggunakan jalur hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa. Melalui

Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Filipina

memenangkan sengketa atas kepulauan Spratly. Pada tanggal 12 Juli 2016 Pengadilan

Arbitrase Internasional memutuskan, China telah melanggar kedautalan Filipina di

Laut China Selatan.10

Namun di tengah tren positif yang menguntungkan Filipina, baik secara legal

maupun dukungan militer, Presiden Rodrigo Duterte justru menciptakan maneuver

yang mengagetkan. Dalam kunjungannya ke Beijing pada tanggal 20 Oktober 2016,

Presiden Duterte mengumumkan “perpisahan” Filipina dengan Amerika Serikat. Di

hadapan Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Zhang Gaoli, dan 200 pelaku bisnis asal

Tiongkok Duterte menyampaikan:

"Dalam kesempatan ini, saya umumkan perpisahan dari Amerika Serikat.
Baik di bidang militer dan juga ekonomi. Mungkin tidak secara sosial.
Amerika sudah kalah.”11

Meski pada akhirnya Duterte mengklarifikasi bahwa ucapannya “perpisahan

dengan Amerika Serikat” bukanlah suatu pemutusan hubungan diplomatik, militer,

9Kirk Spitzer. 2016. “U.S. Joins Military Exercises in Philippines to Counter China's Buildup”.
Diakses melalui http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/04/04/us-military-exercises-in-
philippines-counter-china/82607514/, tanggal 14 Januari 2017.
10 NN. 2016. “Mahkamah Arbitrase Internasional: China Tak Berhak Klaim Seluruh Laut China
Selatan”. Diakses melalui
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah.arbitrase.internasional.china.ta
k.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan, tanggal 14 Januari 2017.
11Khairisa Ferida. 2016. “Filipina Resmi 'Bercerai' dari AS dan Merapat ke Tiongkok”. Diakses
melalui http://global.liputan6.com/read/2631755/filipina-resmi-bercerai-dari-as-dan-merapat-ke-
tiongkok, tanggal 14 Januari 2017.

http://internasional.kompas.com/tag/China
http://internasional.kompas.com/tag/China
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/04/04/us-military-exercises-in-philippines-counter-china/82607514/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/04/04/us-military-exercises-in-philippines-counter-china/82607514/
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah.arbitrase.internasional.china.tak.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah.arbitrase.internasional.china.tak.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan
http://global.liputan6.com/read/2631755/filipina-resmi-bercerai-dari-as-dan-merapat-ke-tiongkok
http://global.liputan6.com/read/2631755/filipina-resmi-bercerai-dari-as-dan-merapat-ke-tiongkok
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dan ekonomi, langkahnya menunjukkan perubahan orientasi kebijakan yang

signifikan. Dalam beberapa kesempatan, Duterte memberikan sinyal bahwa China

merupakan partner strategis dalam berbagai bidang, terutama ekonomi. Menteri

Perdagangan Filipina, Ramon Lopez, mengatakan dalam lawatan pihaknya ke China,

kedua negara telah menandatangani kesepakatan bisnis senilai US$ 13,5 miliar.12

Bahkan dilaporkan semenjak kampanye Presiden Duterte telah memberikan

sinyal untuk mendekat ke China dan mengesampingkan permasalahan Laut China

Selatan. Sebagai imbalannya Duterte mengharapkan China akan membangun jaringan

kereta api di wilayah Mindanao yang miskin. Khusus berkaitan dengan perairan di

sekitar pulau karang Scarborough, Duterte mengatakan, "Sudahlah jangan tinggal di

Scarborough, karena kita tak mampu melawan mereka (China).”13 Pergeseran

orientasi kebijakan luar negeri Filipina di era Presiden Duterte yang lebih mendekat

ke China ini menarik untuk diteliti. Hal itu disebabkan sejak memeroleh

kemerdekaannya, Filipina tidak pernah berhenti bergantung kepada Amerika Serikat,

baik secara ekonomi maupun militer.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin menemukan jawaban atas pertanyaan

penelitian: mengapa Filipina menggeser orientasi kebijakan luar negerinya ke China –

negara yang selama puluhan tahun menjadi ancaman bagi Filipina?

12Ibid.
13 NN. 2016. “Duterte Berpaling ke China, Pertaruhan Terbesar untuk Filipina”. Diakses melalui
http://internasional.kompas.com/read/2016/10/14/12084391/duterte.berpaling.ke.china.pertaruha
n.terbesar.untuk.filipina?page=all, tanggal 14 Januari 2017.

http://internasional.kompas.com/read/2016/10/14/12084391/duterte.berpaling.ke.china.pertaruhan.terbesar.untuk.filipina?page=all
http://internasional.kompas.com/read/2016/10/14/12084391/duterte.berpaling.ke.china.pertaruhan.terbesar.untuk.filipina?page=all
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Mampu mendeskripsikan pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Filipina

(variabel dependen).

2. Mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya orientasi

kebijakan luar negeri Filipina (variabel independen).

3. Mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

terhadap perkembangan teoritis dan empiris terhadap studi mengenai aliansi. Lebih

khusus lagi penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai hubungan

antara Filipina-Amerika Serikat-China.

1.4.Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas kebijakan luar

negeri Filipina, terutama yang berkaitan dengan pergeseran orientasi kebijakannya.

Atas dasar itu penulis menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis menggunakan

Bahasa Inggris sebagai referensi penelitian terdahulu. Secara umum artikel yang

membahas mengenai kebijakan luar negeri Filipina selalu berkaitan dengan

hubunganya dengan Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Filipina dianggap

sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara.
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Artikel Russel H. Fifield yang berjudul “Philippine Foreign Policy”

menegaskan pandangan di atas. Russel menyatakan, kebijakan luar negeri Filipina

sangat dipengarui, yang pertama dan terutama, oleh Amerika Serikat. Hal itu

disebabkan oleh hubungan di atara kedua negara yang telah terjalin sejak lama, baik

semasa penjajahan maupun pasca kemerdekaan. Russel menambahkan bahwa

munculnya kekuatan komunis di Asia Timur, yakni Cina, telah membentuk kebijakan

luar negeri Filipina. Pemberotakan-pemberontakan komunis di Indochina, perang

saudara di China, serta pemberontakan komunis di dalam negeri sendiri, merupakan

faktor-faktor yang sangat memengaruhi kedekatan Filipina dengan Amerika Serikat.

Sehingga, hubungan Filipina dengan negara-negara di Asia Timur dan Tenggara

sangat dipengaruhi oleh preferensi dari Amerika Serikat.14

Tulisan berikutnya yang ditulis oleh Peter Lyon berjudul “The Foreign Policy

of the Philippines: Continuity and Change” juga memiliki kesamaan dengan tulisan

Russel di atas. Artikel ini juga membahas kebijakan luar negeri Filipina yang tidak

bisa dilepaskan dari pengaruh Amerika Serikat. Secara spesifik tulisan Peter Lyon ini

membahas mengenai kebijakan luar negeri Filipina dengan negara-negara tetangga di

Asia Tenggara. Sebagai contoh keterlibatannya di dalam Pakta Pertahanan Asia

Tenggara (SEATO) tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dingin saat itu, di

mana Amerika Serikat memiliki kepentingan membendung pengaruh Komunisne di

Asia Tenggara. Praktis kebijakan luar negeri Filipina merupakan salah satu

14 Russel H. Fifield. 1951. “Philippine Foreign Policy”. Far Eastern Survey, Vol. 20, No. 4 (Feb. 21, 1951),
pp. 33-38.
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perwujudan dari politik pembendungan Amerika Serikat atas penyebaran paham dan

gerakan komunis di Asia Tenggara.15

Tulisan ketiga berjudul “Sino-Philippines Relations: Moving Beyond South

China Sea Dispute” karya Hong Zhao.16 Dalam artikel tersebut, Hong Zhao

menjelaskan bagaimana hubungan antara Filipina dan China yang mengalami pasang

surut sejak normalisasi hubungan pada tahun 1975. Menurut Hong, hubungan di

antara keduanya kembali memburuk setelah Presiden Aquino memegang kekuasaan

di tahun 2010. Sengketa di Laut China Selatan merupakan faktor utama dari

memburuknya hubungan China-Filipina. Berkaitan dengan tindakan sepihak China di

Laut China Selatan, Presiden Aquino memandang China sebagai ancaman bagi

Filipina. Implikasi dari ancaman itu adalah menguatnya hubungan Filipina-Amerika

Serikat dan menurunnya kerjasama ekonomi di antara China dan Filipina. Tulisan

Hong Zhao tentu berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Hong Zhao menyimpulkan,

orientasi kebijakan luar negeri Filipina ditentukan oleh perilaku agresif China di Laut

China Selatan, yang kemudian dipersepsikan sebagai ancaman. Sedangkan penelitian

ini menyimpulkan sebaliknya, bahwa China dianggap dapat memberikan keuntungan

bagi Filipina.

Tulisan keempat berjudul “The US-Philippine Alliance: An Evolving Hedge

against Emerging China”, karya Renato Cruz de Castro.17 Tulisan Renato tersebut

memiliki kesimpulan yang hampir sama dengan artikel Hong Zhao di atas. Renato

15 Peter Lyon. 1964. “The Foreign Policy of the Philippines: Continuity and Change”. The World Today,
Vol. 20, No. 12 (Dec., 1964), pp. 533-541.
16Hong Zhao. 2012.“Sino-Philippines Relations: Moving Beyond South China Sea Dispute.”The
Journal of East Asian Affairs, Vol. 26, No. 2 (Fall/Winter 2012), hal. 57-76
17Renato Cruz de Castro. 2009. “The US-Philippine Alliance: An Evolving Hedge against Emerging
China”. Contemporary Southeast Asia, Vol. 31, No. 3 (December 2009), hal. 399-423.



9

menyimpulkan bahwa Filipina, bersama dengan Amerika Serikat, melakukan strategi

hedging untuk membendung pengaruh China yang semakin kuat di Asia Tenggara.

Secara sederhana, menguatnya hubungan Filipina-Amerika Serikat disebabkan oleh

meningkatnya kekuatan serta kehadiran China di Laut China Selatan. Pandangan ini

kuat dipengaruhi oleh perspektif BoP-nya Kenneth Waltz dan BoT-nya Stephen Walt,

yang menganggap negara cenderung melakukan balancing dengan cara bergabung

dengan negara yang lebih kuat atau dengan negara yang berlawanan dengan sumber

ancaman. Sedangkan penelitian ini menggunakan profit sebagai variabel utama.

Tulisan kelima yang juga ditulis oleh Renato Cruz de Castro adalah yang

paling mendekati penelitian ini. Artikel yang berjudul “Balancing Gambits in

Twenty-First Century Philippine Foreign Policy: Gainsand Possible Demise?” ini

membahas strategi Filipina yang berdiri di antara dua negara: Amerika Serikat dan

China.18 Renato memandang perilaku Filipina yang oportunistik itu didasarkan atas

dua faktor: pertama, hubungan yang membaik dengan Amerika Serikat karena isu

Perang Melawan Terorisme; kedua, kerjasama ekonomi yang meningkat dengan

China. Terdapat dua hal yang membedakan tulisan Renato tersebut dengan penelitian

ini. Pertama, tulisan Renato tidak memiliki landasan teoritik yang kuat. Kedua,

tulisan Renato tidak membahas sengketa Laut China Selatan yang semakin menguat

pasca 2010.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Isi

1 Russel H. Fifield Philippine Foreign Kebijakan luar negeri Filipina

18 Renato Cruz de Castro. 2011. “Balancing Gambits in Twenty-First Century Philippine Foreign
Policy: Gains and Possible Demise?”. Southeast Asian Affairs, (2011), hal. 235-253.
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Policy sangat dipengarui, yang

pertama dan terutama, oleh

Amerika Serikat

2 Peter Lyon The Foreign Policy of

the Philippines:

Continuity and

Change

Kebijakan luar negeri Filipina

merupakan salah satu

perwujudan dari politik

pembendungan Amerika

Serikat atas penyebaran

paham dan gerakan komunis

di Asia Tenggara

3 Hong Zhao Sino-Philippines

Relations: Moving

Beyond South China

Sea Dispute

Orientasi kebijakan luar

negeri Filipina ditentukan

oleh perilaku agresif China di

Laut China Selatan, yang

kemudian dipersepsikan

sebagai ancaman

4 Renato Cruz de

Castro

The US-Philippine

Alliance: An

Evolving Hedge

against Emerging

China

Filipina, bersama dengan

Amerika Serikat, melakukan

strategi hedging untuk

membendung pengaruh China

yang semakin kuat di Asia

Tenggara

5 Renato Cruz de Balancing Gambits in Strategi Filipina yang berdiri
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Castro Twenty-First Century

Philippine Foreign

Policy: Gainsand

Possible Demise?

di antara dua negara: Amerika

Serikat dan China

6 Ikanang

Dwiantoro

Pergeseran Kebijakan

Luar Negeri Filipina

pada Era Presiden

Duterte

Pergeseran orientasi kebijakan

luar negeri Filipina

disebabkan oleh pandangan

oportunistik Filipina dalam

mengejar keuntungan dengan

melakukan bandwagoning

terhadap China

1.5. Kerangka Konsep dan Teoritis

1.5.1. Teori Balance of Interest (BoI)

Teori Balance of Interest (BoI) digagas oleh seorang ilmuwan Hubungan

Internasional bernama Randall Schweller. BoI merupakan kritik terhadap dua teori

perimbangan sebelumnya, yakni Balance of Power (BoP) dan Balance of Threat

(BoT). Menurut Schweller, baik BoP maupun BoI terlalu menekankan pada negara-

negara status quo dan mengesampingkan negara-negara yang memiliki

kecenderungan revisionist. Di dalam teori BoP dan BoT negara-negara memiliki

kecenderungan untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan internasional.

Perimbangan kekuasaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keamanan dengan
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bergabung dengan negara atau koalisi negara status quo. Sedangkan di sisi lain,

Randall Schweller ingin mengembalikan negara-negara revisionist kembali ke dalam

analisis hubungan internasional. Schweller ingin menunjukkan bahwa di bawah

sistem internasional yang sifatnya anarkis, terdapat negara-negara yang tidak hanya

ingin mencari aman, tetapi juga ingin memperluas kekuasaannya. Atas dasar itu

Schweller menawarkan argumentasi utama bahwa negara cenderung melakukan

bandwagoning atas dasar kepentingan/keuntungan daripada keamanan.19

Teori BoI yang digagas oleh Randall Schweller unik karena menggunakan

analogi binatang. Menurut Schweller, negara revisionist dibagi menjadi dua, yaitu

negara serigala (wolf) dan rubah (jackal). Negara serigala adalah negara revisionist

penuh, yaitu negara yang tidak puas dengan tatanan (status quo) dan memiliki hasrat

besar untuk merubahnya. Sedangkan negara rubah merupakan negara revisionist

oportunis – negara yang tidak puas dengan status quo namun tidak seagresif negara

serigala. Negara rubah, sebagaimana sifat binatang rubah di alam liar, bukanlah

negara predator murni. Negara rubah merupakan negara oportunis yang

memanfaatkan “remah-remah” keuntungan dari negara serigala. Randall Schweller

menyebutnya sebagai jackal bandwagoning.20

19 Randall Schweller. 1994. “Bandwagoning for Profit: Bringing Revisionist States Back In”.
International Security, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), hal. 72-107
20Ibid.
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Gambar 1.1. Klasifikasi negara menurut Randall Schweller

Jika negara-negara revisionistdisimbolkan dengan serigala dan rubah, maka

negara-negara status quodigambarkan sebagai singa dan domba. Negara singa

merupakan negara superpower yang paling berkepentingan untuk mempertahankan

dan menjaga tatanan (status quo). Sedangkan negara domba merupakan negara yang

puas dengan status quo dan memperoleh jaminan keamanan dari negara singa.

Negara domba merupakan negara yang lemah, sehingga tidak memiliki kemampuan

untuk mempertahankan maupun meningkatkan kekuasaan.21

Dalam konteks penelitian ini, China merupakan negara serigala yang

berhasrat untuk merubah tatanan dan memperbesar kekuasaannya. Sedangkan

Filipina merupakan negara rubah yang juga memiliki hasrat untuk merubah tatanan

dan mendapatkan keuntungan secara terbatas dengan melakukan bandwagoning

terhadap China. Pada sisi seberang, Amerika Serikat merupakan negara singa –

21Ibid.
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negara superpower yang paling berkepentingan dalam menciptakan dan menjaga

tatanan.

1.5.2. Konsep Bandwagon

Konsep bandwagon merupakan salah satu konsep utama dalam paradigma

realis. Meski begitu definisi bandwagon berbeda satu sama lain. Penting untuk sedikit

disinggung definisi bandwagon dari dua ilmuwan realis terdahulu – Kenneth Waltz

dan Stephen M. Walt – untuk memudahkan operasionalisasi konsep bandwagon oleh

Randall Schweller.

Kenneth Waltz mendefinisikan bandwagoning sebagai kebijakan suatu negara

(A) melakukan aliansi dengan negara atau kumpulan negara yang lebih kuat (B).22

Sedangkan Stephen M. Walt mendefinisikan bandwagoning sebagai kebijakan suatu

negara (A) melakukan aliansi dengan negara atau kumpulan negara (B) yang

dianggap paling mengancam keamanan negara A.23

Berbeda dengan seniornya, Randall Schweller mendefinisikan bandwagon

dengan kaitannya dengan status negara – apakah status quo atau revisionist – bukan

dengan kekuatan/kekuasaan atau pun dengan ancaman. Oleh karena itu,

bandwagoning menurut Schweller merupakan kebijakan suatu negara (A) melakukan

aliansi dengan negara atau kumpulan negara revisionist (B).

Jika konsep bandwagon Schweller itu ditarik pada penelitian ini, maka

diperoleh profit (keuntungan) sebagai variabel independennya. Lebih jauh, variabel

profit dapat diturunkan mejadi indikator-indikator yang lebih riil, yaitu: 1) potensi

22 Kenneth Waltz. 1979. Theory of International Politics. Addison-Wesley Publishing.
23Stephen MWalt. 1985. “Alliance Formation and The Balance of World Power”. International
Security, Vol. 9, No. 4. Spring.
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Teori
Balance of
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minyak dan gas di Laut China Selatan; 2) potensi investasi China di Filipina, dan; 3)

potensi ekspor Filipina ke China.

Skema 1.1. Kerangka Berpikir

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisis

Penelitian ini menggunakan level analisis korelasionis. Menurut Mochtar

Mas’oed, level analisis korelasionis memiliki pengertian bahwa unit analisa dan unit

eksplanasi berada di tingkat yang sama atau sejajar yakni pada level negara.24 Unit

analisa pada penelitian ini ada pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Filipina

mendekat kepada China. Sedangkan unit eksplanasinya adalah kepentingan-

kepentingan Filipina yang diperoleh ketika mendekat dengan China.

1.6.2. Tipe Penelitian

24 Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif.25 Dimana penulis

berusaha menjelaskan hubungan antara pergeseran orientasi kebijakan luar negeri

Filipina dengan faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya orientasi kebijakan luar

negeri Filipina mendekat kearah China menggunakan teori Balance of Interest.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode

pengumpulan data sekunder yang berasal dari studi pustaka. Metode ini dilaksanakan

dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang

diangkat melalui penelitian terhadap buku, jurnal, artikel, yang mana lokasi penelitian

selain perpustakaan pusat UMM dan laboratorium Hubungan Internasional,

disamping itu tentunya media cetak dan elektronik juga akan dijadikan sebagai

sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini.

1.6.4. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.26 Teknik analisa

data dilakukan melalui analisa data yang tidak berdasarkan akurasi statistik, dimana

data berbentuk kata-kata, atau gambar, sekalipun jika ada data yang berbentuk angka

akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat atau paragraf. Teknik analisis data tersebut

dilakukan melalui beberapa tahapan yakni klasifikasi data, mereduksi dan memberi

25Penelitian eksplanatif ialah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 2 variabel
atau lebih melalui penggunaan teori dan konsep-konsep dalam menjelaskan suatu fenomena. Penelitian
eksplananif juga mengharuskan peneliti menentukan hipotesis dalam penelitiannya. Ulber Silalahi,
2009,Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama, hal 30-41
26Ibid.
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interpretasi pada data yang telah diseleksi dengan menggunakan teori dan konsep

tersebut.

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.5.1. Lingkup Penelitian Waktu

Sedangkan untuk lingkup waktu penelitian sejak Presiden Rodrigo Duterte

menjabat di bulan Juni 2016. Hal ini dikarenakan terjadi pergeseran orientasi

kebijakan luar negeri Filipina secara signifikan di era Presiden Duterte.

1.6.3.2. Lingkup Materi

Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pergeseran

orientasi kebijakan luar negeri Filipina ke China.

1.7. Hipotesis

Pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Filipina disebabkan oleh pandangan

oportunistik Filipina dalam mengejar keuntungan dengan melakukan bandwagoning

terhadap China.

1.8. Sistematika Penelitian

Bab. 1 merupakan bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis,

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk kerangka pemikiran penulis
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membagi lagi ke dalam peringkat analisis, penelitian terdahulu, teori Balance of

Interest.

Bab. 2 akan membahas continuity and change dari kebijakan luar negeri

Filipina, terutama berhubungan dengan dua negara besar – Amerika Serikat dan

China. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas pergeseran orientasi kebijakan

Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte yang lebih mendekat ke

China.

Bab. 3 peneliti akan menggambarkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan

profit menggerakan Filipina untuk merubah orientasi kebijakan luar negerinya dengan

lebih memilih mendekat kepada China. Terdapat tiga pertimbangan yang akan

dibahas pada bab ini: pertama, potensi minyak dan gas di Laut China Selatan; kedua,

potensi investasi China di Filipina, dan; ketiga, potensi ekspor Filipina ke China

Bab. 4 peneliti akan berusaha menjelaskan hubungan antara pertimbangan-

pertimbangan profit dengan pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Filipina.

Bab. 5 merupakan Bab Penutup. Bab ini berisi kesimpulan peneliti setelah

melakukan analisa hubungan antara bab 2 dengan bab 3 pada bab 4. Kesimpulan

tersebut sekaligus menguji kebenaran hipotesis yang telah peneliti ajukan.

1.9. Struktur Penulisan

JUDUL PEMBAHASAN
BAB I Pendahuluan

1.1.Latar Belakang
1.2.Rumusan Masalah
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
1.3.2 Manfaat Penelitian
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1.4.Penelitian Terdahulu
1.5.Kerangka Konsep dan Teoritis

1.5.1 Teori Balance of Interest (BoI)
1.5.2 Konsep Bandwagon

1.6.Metodologi Penelitian
1.6.1 Variabel Penilitian dan Level Analisis
1.6.2 Tipe Penelitian
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
1.6.4 Teknik Analisis Data
1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.7. Hipotesis
1.8. Sistematika Penelitian
1.9. Struktur Penulisan

BAB II Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Filipina
2.1. Hubungan Filipina - Amerika Serikat

2.1.1. Hubungan Filipina - Amerika Serikat dalam Bidang Keamanan
2.1.2. Hubungan Filipina – Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi

2.2. Hubungan Filipina – China
2.2.1. Hubungan Filipina - China dalam Bidang Keamanan
2.2.2. Hubungan Filipina - China dalam Bidang Ekonomi

2.3. Pergeseran Orientasi Kebijakan Luar Negeri Filipina
BAB III 3.1. Potensi Minyak dan Gas di Laut China Selatan

3.2. Potensi Investasi China di Filipina
3.3. Potensi Ekspor Filipina ke China

BAB IV Hubungan antara Pertimbangan Profit dengan Pergeseran Orientasi Kebijakan
Luar Negeri Filipina
4.1. Pertimbangan Keuntungan atas Minyak dan Gas di Laut China Selatan
4.2. Pertimbangan Keuntungan Investasi China
4.3. Pertimbangan Keuntungan Ekspor

BAB V Penutup
5.1. Kesimpulan


