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BAB II

PERGESERAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA

Bab ini akan membahas mengenai keberlanjutan dan perubahan kebijakan luar

negeri Filipina terutama yang berkaitan dengan dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan

China. Pembahasan ini penting dilakukan untuk menemukan signifikansi dari penelitian

yang dilakukan oleh penulis yaitu perubahan orientasi kebijakan luar negeri Filipina di

masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Pada bab ini juga akan dibahas secara

mendalam mengenai perubahan orientasi kebijakan luar negeri Filipina yang lebih

mendekat ke China.

2.1. Hubungan Filipina-Amerika Serikat

Untuk memahami politik luar negeri Filipina, penting kiranya memperhatikan

artikel yang ditulis oleh Presiden Filipina ke tujuh, Ramon Magsaysay, mengenai akar-akar

kebijakan Filipina. Di dalam artikel tersebut Ramon Magsaysay menjelaskan bahwa

kebijakan luar negeri Filipina digerakkan oleh tiga pertimbangan utama yang meliputi:

keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta hubungan politik dan budaya dengan negara-

negara liberal-demokratis (free world). Lebih dalam lagi dijelaskan bahwa tiga

pertimbangan tersebut melahirkan metode serta tujuan dari kebijakan luar negeri Filipina.27

Pertama, memperkuat keamanan nasional dengan cara menekan ancaman baik yang

berasal dari dalam maupun luar negeri melalui kerangka kerjasama keamanan bersama

27 Ramon Magsaysay. 1956. “Roots of Philippine Policy”. Foreign Affairs, Vol. 35, No. 1 (Oct., 1956), hal.
29-36.
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(collective security) dengan negara-negara liberal-demokratis lainnya. Kedua,

menggunakan hubungan baik dengan negara-negara sahabat sebagai alat untuk menjalin

hubungan dagang dan kerjasama ekonomi, sehingga berdampak pada penguatan

perekonomian domestik maupun internasional di antara negara-negara liberal-demokratis.

Ketiga, peningkatan hubungan politik dan budaya dengan negara-negara liberal-demokratis,

khususnya di kawasan Asia Tenggara melalui partisipasi konferensi kawasan seperti

SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) dan KAA (Konferensi Asia-Afrika).28

Dari tulisan Magsaysay tersebut tersirat kedekatan Filipina dengan negara-negara

liberal-demokratis, khususnya Amerika Serikat. Kedekatan Filipina dan Amerika Serikat

itu secara eksplisit ditulis oleh Magsaysay di dalam artikel yang sama: “In the pursuit of

our objectives and in the choice of our methods our government finds itself closely

associated with the United States of America. It is an association immediately dictated by

our community of objectives, the most urgent of which is the defense of our freedom

against Communist aggression.”29

Begitu kuatnya pengaruh Amerika Serikat sehingga sebelum tahun 1987 Filipina

tidak memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Kebijakan luar negeri Filipina

dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan nasional Amerika Serikat.30

Hubungan Filipina-Amerika Serikat bisa dibilang mirip dengan hubungan Jepang-Amerika

Serikat. Dua negara Asia tersebut mendapakan payung perlindungan dari Amerika Serikat.

Sehingga dalam hal terjadinya gangguan keamanan di Asia Pasifik, merupakan ancaman

28Ibid.
29Ibid.
30 Russell H. Fifield. 1951. “Philippine Foreign Policy.” Far Eastern Survey, Vol. 20, No. 4 (February), pp.
33-38
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juga bagi Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari Pakta Pertahanan Bersama31 antara

Filipina dan Amerika Serikat:

“Each party recognizes that an armed attack in the Pacific area on either of

the Parties would be dangerous to its own peace and safety and declares

that it would act to meet the common dangers in accordance with its

constitutional process.”32

Penulis akan menggunakan kerangka dari Magsaysay tersebut untuk menganalisis

hubungan Filipina dan Amerika Serikat dari masa ke masa. Akan tetapi untuk

menyesuaikan dengan pernyataan Duterte yang dikutip pada bab I di atas33 maka penulis

akan berfokus pada bidang pertahanan/keamanan dan ekonomi saja, dengan

mengesampingkan aspek budaya.

2.1.1. Hubungan Filipina-Amerika Serikat dalam Bidang Keamanan

Guna mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan Filipina-

Amerika Serikat, khususnya dalam bidang keamanan, dibutuhkan tinjauan sejarah

mengenai bagaimana hubungan dua negara terbentuk. Hubungan Filipina-Amerika Serikat

dimulai sejak akhir abad 19, di mana pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Filipina

dari tangan Spanyol pada tahun 1898. Pemerintahan kolonial pun berpindah dari Spanyol

ke Amerika Serikat. Selama tiga tahun pasca perpindahan kekuasaan tersebut, Amerika

31 Berkaitan dengan ini akan dijelaskan lebih detail di bagian selanjutnya.
32 H. B. Jacobini. 1961. “Main Patterns of Philippine Foreign Policy.” The Review of Politics, Vol. 23, No. 4
(October), pp. 507-530.
33"Dalam kesempatan ini, saya umumkan perpisahan dari Amerika Serikat. Baik di bidang militer dan juga
ekonomi. Mungkin tidak secara sosial. Amerika sudah kalah.”
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Serikat harus menghadapi perlawanan dari pasukan revolusioner Filipina. Demi tercapainya

konsolidasi kekuasaan, Amerika Serikat mengawasi pemerintahan sipil di Filipina sejak

1902 sampai 1935. Bersamaan dengan membaiknya kondisi dalam negeri Filipina, pada

tahun 1934 dirancanglah sebuah undang-undang yang bernama Tydings-McDuffie Act,

sebuah undang-undang persiapan kemerdekaan Filipina.34

Meski hubungan kedua negara di awal masa penjajahan sangat tidak bersahabat,

hubungan keduanya berangsur membaik empat dekade setelahnya. Hal ini disebabkan oleh

kontribusi Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan

wilayah pedesaan. Namun titik balik hubungan Filipina-Amerika Serikat terjadi ketika

Jenderal MacArthur membebaskan Filipina dari penjajahan Jepang. Semenjak saat itu

hubungan Filipina-Amerika Serikat lebih dari sekedar hubungan antara bekas negara

penjajah dan bekas negara terjajah, tetapi hubungan antara dua negara sahabat.35

Selepas penjajahan Jepang, kerjasama keamanan Filipina-Amerika Serikat terus

berlanjut. Pada bulan Maret 1947 Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Paul McNutt

dan Presiden Filipina Manuel Roxas menandatangani Military Bases Agreement (MBA).

Kesepakatan tersebut memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk membangun

pangkalan militer di beberapa lokasi di Filipina: “The Government of the Republic of the

Philippines (hereinafter referred to as the Philippines) grants to the Government of America

(hereinafter referred to as the United States) the right to retain the use of the bases in the

34 Eleanor Albert. 2016. “The U.S.-Philippines Defense Alliance.” Diakses melalui
http://www.cfr.org/philippines/us-philippines-defense-alliance/p38101, pada 1 April 2017.
35Carl H. Landé. 2001. “The Philippines and the United States.” Philippine Studies, Vol. 49, No. 4 (Fourth
Quarter), pp. 518-539.

http://www.cfr.org/philippines/us-philippines-defense-alliance/p38101
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Philippines listed in Annex A attached hereto.” Hak yang dimaksud pada kalimat tersebut

dijelaskan sebagai berikut:

“It is mutually agreed that that the United States shall have the rights,

power, and authority within the bases which are necessary for the

establishment, use, operation and defense thereof or appropriate for the

control thereof and all the rights, power and authority within the territorial

waters and air space adjacent to, or in the vicinity of, the bases which are

necessary to provide access to them, or appropriate for their control.”36

Perjanjian tersebut mengisyaratkan hak-hak istimewa yang diberikan Filipina

kepada Amerika Serikat. Dua fasilitas militer terbesar milik Amerika Serikat, yakni Clark

Air Base and Subic Naval Base, menguasai wilayah yang sangat luas. Clark Air Base

berada di atas bidang yang luasnya setara dengan 5.260 hektar – lebih besar dari

keseluruhan pulau Grenada. Sedangkan Subic Naval Base beroperasi dan memasukkan

seluruh kota Olongapo ke dalam wilayah yurisdiksinya. Lebih dari itu MBA berlaku selama

99 tahun, bisa diperbarui, dan gratis.37 Namun belakangan, tepatnya pada tahun 1959, MBA

diamandemen karena banyaknya tuntutan dari rakyat Filipina. Amandemen itu

menyaratkan MBA hanya berlaku sampai dengan tahun 1991. Selain itu muncul juga

tuntutan pada tahun 1979 agar Amerika Serikat memberikan biaya sewa atas fasilitas

militer yang dibangun di wilayah yurisdiksi Filipina. Sehingga disepakati Amerika Serikat

36 Dokumen Military Base Agreement.
37 NN. 2012. “US Military Bases & Assistance Agreements (1947) - Independence with Strings: From U.S.
Colony to U.S. Neocolony.” Diakses melalui http://www.thefilipinomind.com/2012/10/us-military-bases-
assistance-agreements.html, pada tanggal 2 April 2017.

http://www.thefilipinomind.com/2012/10/us-military-bases-assistance-agreements.html
http://www.thefilipinomind.com/2012/10/us-military-bases-assistance-agreements.html
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membayar 500 juta dollar untuk jangka waktu lima tahun dan 900 juta dollar untuk lima

tahun berikutnya. MBA secara formal berakhir pada tahun 1992.38

Titik tolak kerjasama pertahanan antara Filipina dan Amerika Serikat ditandai

dengan disepakatinya Mutual Defense Treaty (MDT) pada tanggal 30 Agustus 1951.

Perjanjian ini berisi delapan pasal yang secara umum berkaitan dengan kerjasama

pertahanan kolektif demi terciptanya perdamaian dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

Untuk mencapai target itu, disebutkan pada pasal dua MDT: “….the Parties separately and

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

capacity to resist armed attack.”39

Memasuki era Perang Dingin kerjasama pertahanan antara Filipina dan Amerika

Serikat tidak mengendur. Selama Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam, Filipina

menyediakan staging area bagi personel militer maupun warga sipil Amerika Serikat.

Tercatat, pada tahun 1980-an, sebanyak 13.000-15.000 personel militer dan 12.000 pegawai

sipil Departemen Pertahanan Amerikat Serikat bekerja di beberapa titik instalasi militer40

yang berada di Filipina.41

Tabel 1. Kerjasama Pertahanan Filipina-Amerika Serikat Sejak Tahun 1947

38http://www.globalsecurity.org/military/facility/philippines.htm, diakses pada tanggal 3 April 2017.
39Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of the Philippines; August 30, 1951.
Diakses melalui http://avalon.law.yale.edu/20th_century/phil001.asp#art1, pada tanggal 1 April 2017.
40 U.S. garrisons dikonsentrasikan di pulau Luzon, di mana ibu kota Manila berada. Sedangkan Clark Air
Base ditempatkan di kota Angeles dan Naval Station Subic Bay/Naval Air Station Cubi Point berada di kota
Olongapo.
41 Daniel H. Else. 2016. “DOD's Rotation to the Philippines.” Diakses melalui
https://fas.org/sgp/crs/natsec/IN10496.pdf, pada tanggal 2 April 2017.

http://www.globalsecurity.org/military/facility/philippines.htm
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/phil001.asp
https://fas.org/sgp/crs/natsec/IN10496.pdf
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Meski MBA secara resmi telah berakhir pada tahun 1992 kerjasama pertahanan

Filipina-Amerika Serikat masih tetap berjalan. Pada tahun 1998 ditandatangani perjanjian

pertahanan baru yang bertajuk Visiting Forces Agreement (VFA). Perjanjian tersebut berisi

kesepakatan untuk mengadakan latihan militer bersama tahunan antara tentara Filipina dan

Amerika Serikat. Pelatihan militer bersama yang disebut Balikatan atau “pundak ke

pundak” itu berfokus pada peningkatan perencanaan bersama, kesiap-siagaan tempur serta

interoperabilitas guna mencapai tujuan bersama yaitu menangkal serangan dari luar.42

Kerjasama pertahanan Amerika Serikat-Filipina tidak berhenti di VFA melainkan

berlanjut ke tingkatan yang lebih dalam lagi dengan disetujuinya Enhanced Defense

Cooperation Agreement (EDCA) pada tahun 2014. Perjanjian tersebut memungkinkan

Amerika Serikat untuk melakukan rotasi tentara di Filipina dan memperpanjang masa

tinggalnya. Lebih dari itu, Amerika Serikat juga diizinkan untuk membangun dan

42 NN. (2008). “Balikatan: Shouldering the Load Together”. Diakses melalui
http://www.globalsecurity.org/military/ops/balikatan.htm., pada tanggal 1 April 2017.

http://www.globalsecurity.org/military/ops/balikatan.htm
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mengoperasikan fasilitas militer di pangkalan milik Filipina, baik untuk kepenting Filipina

atau Amerika Serikat.43

Secara umum hubungan Filipina-Amerika Serikat dalam bidang

keamanan/pertahanan dapat dikatakan naik-turun. Namun, terdapat kontinuitas kerjasama

di antara kedua negara yang menandakan bahwa kedekatan hubungan Amerika Serikat-

Filipina tidak berubah. Setidaknya sampai tahun 2014 orientasi kebijakan luar negeri

Filipina masih sangat kuat dipengaruhi oleh faktor Amerika Serikat. Akan tetapi semenjak

Rodrigo Duterte menjadi presiden, indikasi-indikasi pergeseran orientasi kebijakan luar

negeri Filipina menjadi semakin nampak jelas. Pergeseran orientasi kebijakan luar negeri

ini akan dibahas secara khusus di bagian selanjutnya pada bab ini.

2.1.2.Hubungan Filipina-Amerika Serikat dalam bidang Ekonomi

Filipina dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang kompleks sebagai mantan

negara penjajah dan terjajah. Di satu sisi rakyat Filipina tidak bisa menghilangkan fakta

sejarah bahwa Amerika Serikat pernah menjajah negaranya. Namun, di sisi lain Filipina

tidak bisa memungkiri fakta bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang paling dekat

dalam bidang politik, pertahanan/keamanan, sosial maupun ekonomi. Dalam bidang

ekonomi, misalnya, tercatat sebelum Perang Dunia II sebesar 75 persen perdagangan

Filipina dilakukan dengan Amerika Serikat. Dalam bidang investasi asing juga didominasi

oleh warga negara Amerika Serikat baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.44 Pada

tahun 2013 Amerika Serikat tercatat sebagai negara terbesar kedua yang menanamkan

43http://www.gov.ph/2014/04/28/qna-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement/
44Gary Hawes. 1986. “United States Support for the Marcos Administration and the Pressures that made
forChange”. Contemporary Southeast Asia, Vol. 8, No. 1 (June), pp. 18-36.

http://www.gov.ph/2014/04/28/qna-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement/
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modalnya di Filipina, yaitu sebesar 1,3 milyar dollar AS, meningkat 28 persen dari tahun

sebelumnya. Amerika Serikat juga menjadi negara tujuan dagang terbesar kedua setelah

Jepang, dengan jumlah total perdagangan keduanya sebesar 15,3 milyar dollar AS atau

sekitar 12,9 persen total perdagangan Filipina dengan seluruh dunia pada tahun 2013.45

Dalam tabel di bawah ini terlihat bahwa Amerika Serikat salah satu merupakan

trading partner terbesar negara Filipina. Pada tahun 2011-2012 Amerika Serikat

menduduki peringkat dua besar dalam bidang perdagangan, di bawah Jepang pada tahun

2011 dan Hongkong pada tahun 2012. Pada rentang dua tahun itu China masih belum

muncul sebagai trading partner Filipina. Sedangkan pada tahun 2013-2014 China muncul

sebagai trading partner Filipina pada posisi tujuh besar. Meski begitu, Amerika Serikat

masih saja menjadi salah satu mitra dagang terbesar Filipina, dengan menjadi negara tujuan

ekspor terbesar kedua yaitu sebesar 15 persen dari keseluruhan nilai ekspor.46

45http://www.philippineembassy-usa.org/philippines-dc/embassy-dc/ph-us-bilateral-relations-dc/, diakses
pada tanggal 5 April 2017.
46 Murray Hiebert. 2015. “Building a More Robust US-Philippines Alliance”. Laporan penelitian the CSIS
Sumitro Chair for Southeast Asia Studies.

http://www.philippineembassy-usa.org/philippines-dc/embassy-dc/ph-us-bilateral-relations-dc/
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Meski tetap menjadi salah satu mitra terbesar Filipina, pengaruh Amerika Serikat

perlahan mengalami penurunan dibandingkan dengan China. Hal itu dapat dilihat dari

peningkatan volume perdagangan antara China dan Filipina yang meningat secara drastis

dari 2 milyar dollar AS pada tahun 1998 menjadi 30 milyar dollar AS di tahun 2007. Secara

lebih detail, hubungan perdagangan China-Filipina meningkat secara signifikan pada tahun

2003 yakni dari 5,26 milyar dollar AS ke 9,4 milyar dollar AS meningkat 78,7 persen dari

tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2006 perdagangan bilateral tercatat mencapai

23,4 milyar dollar AS, meningkat 33,3 persen dari tahun 2005 yang tercatat sebesar 17,6

milyar dollar AS.47

Data-data tersebut menandakan adanya continuity and change dalam kebijakan luar

negeri Filipina atas Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir, khususnya dalam satu

dekade terakhir. Meski begitu, penelitian ini tidak menangkap adanya perubahan radikal

dari kebijakan luar negeri Filipina ke Amerika Serikat karena masih kuatnya faktor historis,

sosial, politis, dan juga ekonomis. Penelitian ini hanya menangkap adanya perubahan

orientasi kebijakan luar negeri Filipina secara signifikan. Indikator-indikator perubahan ini

akan dijelaskan pada bagian selanjutnya di bawah ini.

2.2. Hubungan Filipina-China

Meningkatnya tensi hubungan Filipina dan China secara umum dipengaruhi oleh

dua faktor besar: ideologis dan geopolitis. Faktor ideologis sangat memengaruhi hubungan

kedua negara saat Perang Dingin terjadi. Pada tahun 1950-1960-an Filipina dan China

47Renato Cruz De Castro. 2011.“Balancing Gambits in Twenty-first Century Philippine Foreign Policy”.
Southeast Asian Affairs, pp. 235-253.
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mengalami masa-masa terburuknya. China dianggap memiliki niatan untuk menyebarkan

ideologi Komunisme di Filipina – salah satunya dengan mengirim bantuan untuk Tentara

Rakyat di Filipina.48 Kedua negara melakukan normalisasi hubungan pada tahun 1973.

Selanjutnya pada tahun 1988 Presiden Filipina Corazon Acquino saat itu melakukan

kunjungan bersejarah ke China dengan menemui Deng Xiaoping dan berziarah ke makam

leluhurnya di provinsi Fujian.49

Faktor lain yang begitu memengaruhi hubungan Filipina-China adalah geopolitik,

khususnya berkaitan dengan sengketa di Laut China Selatan. Akar dari sengketa adalah

klaim sepihak China terhadap keseluruhan wilayah Laut China Selatan yang berbentuk

garis putus-putus. Klaim tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Nasionalis (Kuomintang)

pada tahun 1947 dan kemudian diadopsi oleh Pemerintah Komunis China pada tahun 1949.

Hal itu diperkuat dengan fakta mengenai kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang

mengakibatkan hilangnya penguasaan Jepang atas kepulauan Spratly dan pulau-pulau

lainnya di wilayah perairan Filipina pada tahun 1951. Titik perdebatan muncul ketika di

dalam Perjanjian San Francisco, yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951, tidak

disebutkan siapa yang berhak atas kepulauan Spratly dan sekitarnya.50

Gambar 1. Wilayah sengketa di Laut China Selatan

48 Tentara Rakyat yang dimaksud adalah tentara yang beraliran komunisme.
http://www.globalsecurity.org/military/world/philippines/forrel-prc.htm, diakses pada tanggal 12 April 2017.
49Ibid.
50 Di dalam dokumen Treaty of Peace with Japan pasal II (2) ayat I (satu) disebutkan: “Japan renounces all
right, title and claim to the Spratly Islands and to the Paracel Islands.” Baca dokumennya di
http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm. Diakses pada 15 April 2017.

http://www.globalsecurity.org/military/world/philippines/forrel-prc.htm
http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm
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Sumber: http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349

Bagian selanjutnya akan membahas lebih lanjut mengenai dua faktor yang

memengaruhi hubungan Filipina-China tersebut. Dua faktor itu – ideologi dan geopolitik –

dibahas di dalam kerangka keamanan dan ekonomi, seperti yang telah dilakukan pada

bagian sebelumnya di atas. Setelah itu dibahas mengenai perubahan orientasi kebijakan luar

negeri Filipina dalam kerangka besar hubungan segitiga Filipina-Amerika Serikat-China.

2.2.1. Hubungan Filipina-China dalam Bidang Keamanan

Selama masa Perang Dingin, hubungan Filipina dan China sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor ideologis, yakni pertarungan antara Liberalisme dan Komunisme secara global.

China, yang sejak 1949 dikuasai oleh rezim komunis, praktis dianggap sebagai ancaman
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bagi Filipina yang cenderung condong pada Amerika Serikat. Untuk memahami hal ini kita

bisa menengok kembali artikel Ramond Magsaysay di atas yang menyebutkan secara

eksplisit: “In the pursuit of our objectives and in the choice of our methods our government

finds itself closely associated with the United States of America. It is an association

immediately dictated by our community of objectives, the most urgent of which is the

defense of our freedom against Communist aggression.”51

Sebelum dekade 1970-an, Filipina tidak memiliki hubungan bilateral dengan

China – karena dianggap sebagai ancaman. Pada waktu itu ada keyakinan yang kuat di

Filipina bahwa pemerintah China memiliki niatan untuk menggunakan kekuatan militer

untuk meruntuhkan tatanan di kawasan Asia Tenggara.52 Meski begitu Filipina justru

memiliki hubungan bilateral yang erat dengan pemerintah Nasionalis (Kuomintang) Taiwan.

Filipina memandang Taiwan sebagai negara sekutu sekaligus sahabat dekat.53

Menjaga hubungan baik dengan Taiwan dapat dipahami sebagai wujud dari

dekatnya persekutuan Filipina-Amerika Serikat, di lain sisi merupakan wujud dari

buruknya hubungan Filipina-China. Taiwan sendiri merupakan sekutu terdekat Amerika

Serikat yang mendapatkan payung perlindungan penuh dalam kerangka Taiwan Relations

Act (TRA). Di dalam TRA, Amerika Serikat ingin memastikan masa depan Taiwan akan

51 Penekanan dilakukan oleh penulis.
52Komunisme secara resmi dilarang di Filipina sejak tahun 1957 yang secara formal dituangkan ke dalam
Republic Act no. 1700. Di dalam undang-undang itu disebutkan: “…the Communist Party of the Philippines
to be an organized conspiracy to overthrow the Government of the Republic of the Philippines for the purpose
of establishing in the Philippines a totalitarian regime and place the Government under the control and
domination of an alien power. The said party and any other organization having the same purpose and their
successors are hereby declared illegal and outlawed.” Undang-undang itu dengan jelas menyebut Partai
Komunis sebagai suatu gerakan konspirasi terorganisir yang hendak menggusur pemerintahan Filipina yang
sah dan mendirikan pemerintahan totaliter. Sehingga jelas mengapa China yang berhaluan komunisme
dianggap mengancam keamanan Filipina saat itu.
53Hong Zhao. 2012. “Sino-Philippines Relations: Moving Beyond South China Sea Dispute?’” The Journal of
East Asian Affairs, Vol. 26, No. 2 (Fall/Winter), pp. 57-76.
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ditentukan dengan cara-cara damai. Cara-cara yang tidak damai dan konsekuensi jika itu

dilakukan dijelaskan sebagai berikut: “to consider any effort to determine the future of

Taiwan by other than peaceful means, including by boycotts or embargoes, a threat to the

peace and security of the Western Pacific area and of grave concern to the United

States.”54 Melalui TRA ini pula Amerika Serikat berhak untuk membantu Taiwan dengan

persenjataan defensif, satu hal yang selalu membuat China berang.55

Secara internal, buruknya hubungan Filipina-China ditandai dengan perang

melawan pemberontak komunis di dalam negeri. Pada dekade 1950-an militer Filipina,

didukung oleh Amerika Serikat, melakukan operasi militer melawan pemberontak komunis

Hukbalahap – kependekan dari Hukbo ng Bayan Laban sa Haponatau Tentara Rakyat

Melawan Jepang. Kelompok Huk ini memiliki peran dalam perlawanan terhadap

penjajahan Jepang pada tahun 1942. Namun begitu Jepang kalah dalam Perang Dunia II

dan meninggalkan Filipina, kelompok Huk berbalik melawan Pemerintah Filipina pada

tahun 1946-1955. Pemberontakan Huk inilah yang dipandang Pemerintah Filipina

didukung oleh pemerintah komunis China. Secara tidak langsung operasi counter-

insurgency militer Filipina terhadap pemberontak Huk itu adalah perang terhadap China.56

Hubungan permusuhan, yang didasari alasan-alasan ideologis, antara Filipina-China

memang mencair pada tahun 1975 ketika kedua negara secara formal menjalin hubungan

diplomatik. Meski begitu faktor geopolitis masih menyisakan ketegangan di antara

keduanya. Dalam hal ini faktor geopolitik yang dimaksud adalah sengketa wilayah di Laut

54 Taiwan Relations Act diakses melalui https://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html, pada tanggal 10
April 2017.
55 Helene Cooper. 2010. “U.S. Approval of Taiwan Arms Sales Angers China.” Diakses melalui
http://www.nytimes.com/2010/01/30/world/asia/30arms.html, pada tanggal 12 April 2017.
56 Bobby M. Tuazon. 2014. “The Highs and Lows of Philippines-China Relations: Current Situation and
Prospects”. Paper kuliah Guangxi Academy of Social Sciences, Institute of Southeast Asian Studies, 18 April.

https://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html
http://www.nytimes.com/2010/01/30/world/asia/30arms.html
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China Selatan, khususnya kepulauan Spratly dan pulau karang Scarborough. Selain

posisinya yang strategis wilayah yang disengketakan tersebut disebut-sebut menyimpan

cadangan hidrokarbon yang melimpah.57

Seperti yang telah disebutkan di atas, persengketakaan antara Filipina dan China di

Laut China Selatan bersumber dari klaim sepihak China atas perairan Filipina. Klaim itu

bersumber dari dokumen Pemerintah Taiwan pada tahun 1947 dan diadopsi oleh

Pemerintah China pada 1949 yang menyatakan bahwa China memiliki “Hak Tradisional”

atas Laut China Selatan. Dengan Filipina, China berebut klaim atas kepulauan Spratly dan

pulau karang Scarborough. Tercatat terjadi ketegangan antara Filipina dan China di

Scarborough ketika pesawat intai maritim Filipina menemukan delapan kapal nelayan

China bersandar di pulau itu pada tanggal 8 April 2012. Angkatan Laut Filipina kemudian

mengirimkan kapal perangnya, BRP Gregorio del Pilar, untuk melakukan pengintaian. Dua

hari kemudian, pada tanggal 10 April 2012, Angkatan Laut Filipina menemukan bukti

bahwa kedelapan kapal ikan itu mengangkut terumbu karang, ikan hiu, dan kerang-kerang

besar. Ketika Angkatan Laut Filipina hendak menangkap kapal ikan China tersebut, dua

kapal pengintai Angkatan Laut China melakukan penghalangan. Peristiwa itu menciptakan

ketegangan hubungan antara Filipina dan China.58

Gambar 2. Nelayan China yang Ditangkap AL Filipina di perairan Scarborough

57 Jane Perlez. 2012. "Rising Stakes in South China Sea".International Herald Tribune, 1 Juni.
58 Tina G. Santos. 2012. “PH Chinese Naval Vessels in Scarborough Shoal Standoff”, diakses melalui
http://globalnation.inquirer.net/32341/ph-chinese-naval-vessels-in-scarborough-shoal-standoff, pada tanggal
12 April 2017.

http://globalnation.inquirer.net/32341/ph-chinese-naval-vessels-in-scarborough-shoal-standoff
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Sumber: http://globalnation.inquirer.net/126032/philippines-standing-up-to-china

Ketegangan di Scarborough berdampak pada hubungan bilateral kedua negara.

Tercatat setelah peristiwa tersebut muncul beberapa seruan untuk memboikot produk-

produk China baik di dalam negeri maupun di luar negeri.59 Di sisi China, aturan impor

terhadap buah dari Filipina diperketat dan beberapa agen perjalanan menunda jadwal

kunjungan ke Filipina. Selain itu, aksi protes juga berlangsung di Hongkong,60 Beijing,61

dan Manila.62 Masing-masing pihak menuntut klaim atas Scarborough.

Gambar 3. Pulau Scarborough

59Mar S. Arguelles. 2012. “Albay Gov Renews Call for Boycott of China Products”, diakses melalui
http://globalnation.inquirer.net/37179/albay-gov-renews-call-for-boycott-of-china-products, pada tanggal 12
April 2017. Serta tulisan Elton Lugay. 2012. “Filipinos, Vienamese in US Close Ranks: Boycott Chinese
Products”, diakses melalui http://globalnation.inquirer.net/41565/filipinos-vietnamese-in-us-close-ranks-
boycott-chinese-products, pada tanggal 12 April 2012.
60http://www.chinapost.com.tw/china/local-news/hong-kong/2012/05/11/340696/HK-activists.htm
61http://www.china.org.cn/china/2012-05/12/content_25367605.htm
62http://www.bbc.com/news/world-asia-18030805

http://globalnation.inquirer.net/37179/albay-gov-renews-call-for-boycott-of-china-products
http://globalnation.inquirer.net/41565/filipinos-vietnamese-in-us-close-ranks-boycott-chinese-products
http://globalnation.inquirer.net/41565/filipinos-vietnamese-in-us-close-ranks-boycott-chinese-products
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Sumber: http://www.motherjones.com/files/blog_scarborough_shoal.jpg

Ketegangan pada tahun 2012 itu membuat Filipina mengambil langkah maju untuk

memperjelas status Scarborough. Pada tanggal 22 Januari 2013 Pemerintah Filipina

mengajukan masalah ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Pemerintah Filipina

mempermasalahkan klaim China atas Laut China Selatan yang berbentuk sembilan garis

putus-putus. Klaim tersebut dianggap bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum

Laut (UNCLOS) 1982, khususnya mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan laut teritorial.

Proses persidangan yang berlangsung selama tiga tahun itu pada akhirnya memutuskan

bahwa klaim historis China tidak berdasar. Mahkamah Arbitrase itu memutuskan: “the

Tribunal concluded that, to the extent China had historic rights to resources in the waters of
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the South China Sea, such rights were extinguished to the extent they were incompatible

with the exclusive economic zones provided for in the Convention.”63

Merespon hal tersebut China mengeluarkan penolakan secara verbal atas keputusan

Mahkamah Arbitrase Internasional pada tanggal 12 Juli 2017 dan mendorong Filipina

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bilateral.64 Penolakan tersebut

berimplikasi pada keberlanjutan kegiatan China di Scarborough maupun Kepulauan Spratly.

Di Kepulauan Spratly, China telah melakukan reklamasi beberapa pulau karang sejak tahun

2014. Saat ini di pulau karang Fiery Cross telah dibangun fasilitas militer China yang

terdiri atas landasan pacu untuk segala jenis pesawat terbang.

Gambar 4. Pembangunan basis militer China di pulau karang Fiery Cross, April 2015

63 Ankit Panda. 2016. “International Court Issues Unanimous Award in Philippines v. China Case on South
China Sea.” Diakses melalui http://thediplomat.com/2016/07/international-court-issues-unanimous-award-in-
philippines-v-china-case-on-south-china-sea/, pada tanggal 10 April 2017.
64https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china,
diakses pada tanggal 12 April 2017.

http://thediplomat.com/2016/07/international-court-issues-unanimous-award-in-philippines-v-china-case-on-south-china-sea/
http://thediplomat.com/2016/07/international-court-issues-unanimous-award-in-philippines-v-china-case-on-south-china-sea/
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china
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Sumber: https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-
building-in-the-south-china-sea.html?_r=0

Selain di Fiery Cross, pembangunan juga dilakukan di pulau karang Subi, Mischief,

dan Johnson Selatan. Di pulau Mischief dan Subi dilaporkan bahwa China melakukan

reklamasi dan pembangunan landasan pacu pesawat terbang. Gambar-gambar di bawah ini

diambil menggunakan satelit pada tahun 2015, satu tahun sebelum keputusan Mahkamah

Arbitrase Internasional. Bahkan setelah keputusan itu dikeluarkan, China tetap berencana

melanjutkan program pembangunan basis militer di Laut China Selatan. Baru-baru ini

diberitakan bahwa China akan membangun basis militer di Scarborough.65

65http://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-china-sea-dispute-beijing-philippines-scarborough-
shoal-nine-dash-line-manila-a7637216.html, diakses pada tanggal 12 April 2017.

https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-building-in-the-south-china-sea.html?_r=0
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-building-in-the-south-china-sea.html?_r=0
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-china-sea-dispute-beijing-philippines-scarborough-shoal-nine-dash-line-manila-a7637216.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-china-sea-dispute-beijing-philippines-scarborough-shoal-nine-dash-line-manila-a7637216.html
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Gambar 5. Pembangunan basis militer China di Subi dan Mischief

Sumber: https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-
building-in-the-south-china-sea.html?_r=0

2.2.2. Hubungan Filipina-China dalam Bidang Ekonomi

China dan Filipina memulai hubungan diplomatiknya pada taggal 9 Juni 1975 di

masa Presiden Ferdinand Marcos. Sebelumnya Filipina hanya mengakui dan memiliki

hubungan dagang dengan Pemerintah Nasionalis yang berbasis di Pulau Formosa atau

Taiwan. Sehingga praktis sebelum tahun 1975 Filipina dan China tidak memiliki sejarah

kerjasama di bidang ekonomi. Hubungan diplomatik antara Filipina dan China dibekukan

sejak tahun 1949 karena terjadi revolusi komunis yang dipimpin oleh Mao Zedhong.

Filipina menutup hubungan dengan negara-negara sosialis-komunis, termasuk China, pada

rentang waktu 1949-1975.

Namun kebijakan yang sangat dipengaruhi konteks Perang Dingin itu mulai

dipertanyakan oleh Presiden Marcos sejak terpilih menjadi presiden pada tahun 1965.

Presiden Marcos melihat adanya penurunan nilai perdagangan dengan Amerika Serikat,

sehingga ia berpikir untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara sosialis-

komunis di Asia Tenggara. Hal itu dilakukan untuk membuka pasar-pasar baru dan

menyelamatkan perekonomian Filipina dari kehancuran.

https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-building-in-the-south-china-sea.html?_r=0
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-building-in-the-south-china-sea.html?_r=0
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Rencana Marcos itu diwujudkan menjadi kenyataan pada bulan November 1974 di

mana China untuk pertama kalinya menandatangani perjanjian impor minyak kelapa, kayu

gelondongan, kayu lapis, tembaga, dan gula. Sepuluh bulan setelahnya hubungan ekonomi

di antara kedua negara mengalami peningkatan, di mana China mengekspor 125 ribu barel

minyak bumike Filipina, sedangkan Filipina mengekspor minyak kelapa, gula, kayu, dan

biji tembaga. Secara umum nilai perdagangan di antara kedua negara terus mengalami

peningkatan sejak tahun 1971 sampai 1985 (lihat tabel di bawah), meskipun neraca

perdagangan lebih condong berat ke China dari waktu ke waktu, kecuali pada tahun 1977.66

Meskipun data di atas menunjukkan peningkatan nilai perdagangan antara Filipina

dan China, Amerika Serikat masih menjadi mitra dagang terbesar bagi Filipina. Bahkan

pada tahun 1949 Amerika Serikat mendominasi 80 persen perdagangan total Filipina.

Sedangkan pada tahun 1970, Amerika Serikat dan Jepang berbagi nilai yang sama, yaitu

66 Benito Lim. 1999. “The Political Economy of Philippines-China Relations”. PASCN Discussion Paper No.
99-16.
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masing-masing berkontribusi sebesar 40 persen total perdagangan Filipina. Pada dekade

selanjutnya, 1980-1990-an, Amerika Serikat masih menjadi mitra dagang terbesar bagi

Filipina, di mana terjadi peningkatan 2/3 dari nilai ekspor pada periode sebelumnya.67

Nilai perdagangan Filipina dengan China tercatat mengalami kenaikan signifikan

dan diprediksi menggantikan posisi Amerika Serikat pada tahun 2008. Bahkan pada tahun

2010 China telah berkontribusi terhadap ¼ total ekspor Filipina, atau sebesar 25 persen.68

Posisi China tercatat menggeser Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 2015 (dibahas

pada bab III) – pertama kali dalam setelah kemerdekaan Filipina. Hal ini yang

memengaruhi pergeseran orietasi kebijakan luar negeri di era Presiden Duterte.

2.3. Pergeseran Orientasi Kebijakan Luar Negeri Filipina

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan mengenai keberlanjutan (continuity)

kebijakan luar negeri Filipina, terutama berhubungan dengan Amerika Serikat dan China.

Secara umum, Amerika Serikat masih menjadi sekutu terdekat Filipina, dan di sisi lain,

China masih dipandang sebagai ancaman. Namun di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo

Duterte, kebijakan luar negeri Filipina mengalami pergeseran yang signifikan. Perubahan

itu dilihat, salah satunya, dari pernyataan Presiden Duterte yang mengatakan berpisah

dengan Amerika Serikat pada saat berkunjung ke Beijing bulan Oktober 2016.69

Kunjungan Presiden Duterte ke Beijing tersebut menghasilkan Joint Statement yang

secara umum menggambarkan hubungan bersahabat kedua bangsa yang telah terjalin

67http://www.philexport.ph/web/philexp/export-trivia, diakses pada tanggal 17 Mei 2017.
68Ibid.
69Khairisa 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://www.philexport.ph/web/philexp/export-trivia
http://global.liputan6.com/read/2631755/filipina-resmi-bercerai-dari-as-dan-merapat-ke-tiongkok
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selama berabad-abad. Selain itu, kedua negara bersepakat untuk meningkatkan hubungan

bilateral, yang berdasar pada mutual respect, ketulusan, persamaan derajat, serta mutual

benefit. Khusus untuk isu Laut China Selatan, kedua negara bersepakat bahwa sengketa di

Laut China Selatan tidaklah merepresentasikan hubungan Filipina-China secara

keseluruhan. Kedua negara bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara-cara damai,

serta mengedepankan negosiasi dan konsultasi:

“Both sides exchange views on issues regarding the South China Sea. Both sides affirm

that contentious issues are not the sum total of the Philippines-China bilateral

relationship. Both sides exchange views on the importance of handling the disputes in

the South China Sea in an appropriate manner. Both sides also reaffirm the importance

of maintaining and promoting peace and stability, freedom of navigation in and over-

flight above the South China Sea, addressing their territorial and jurisdictional

disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through

friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in

accordance with universally recognized principles of international law, including the

Charter of the United Nations and the 1982 UNCLOS.”70

Pada kesempatan lain, di bulan Desember 2016, Presiden Duterte mengatakan

bahwa rakyat Filipina akan bisa terus survive meski tanpa bantuan Amerika Serikat. Dalam

kesempatan yang sama Duterte juga memperingatkan Amerika Serikat agar segera bersiap

untuk menarik pasukannya dari Filipina. Secara lebih spesifik, Presiden Duterte

70http://www.philstar.com/headlines/2016/10/21/1635919/full-text-joint-statement-philippines-and-china,
diakses pada tanggal 15 April 2017.

http://www.philstar.com/headlines/2016/10/21/1635919/full-text-joint-statement-philippines-and-china
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memberikan tanda akan segera berakhirnya Visiting Forces Agreement yang

ditandantangani pada tahun 1988. Satu bulan sebelumnya, pada bulan November 2016, ia

mengatakan bahwa dalam waktu dua tahun ia ingin seluruh pasukan asing hengkang dari

Filipina. Indikator bahwa peringatan Presiden Duterte bukanlah “isapan jempol” adalah

perintah untuk memulangkan ratusan pasukan khusus Amerika Serikat di Filipina Selatan –

yang selama ini bertugas melatih pasukan lokal dalam bertempur melawan pemberontak –

pada bulan September 2016.71

Di sisi lain, hubungan dengan China semakin erat. Hal itu terlihat dari kesediaan

dan keterbukaan Presiden Duterte terhadap kerjasama militer dengan China di perairan

Sulu. Hal itu disampaikan Duterte setelah mengunjungi dua kapal perang China di

pelabuhan Kota Davao yang bersandar untuk keperluan kunjungan. Di momen tersebut

Duterte mengatakan, tujuannya berkunjung dan menyambut kapal perang China tersebut

adalah untuk menunjukkan niat baik dari Filipina serta meningkatkan confidence-building

di antara kedua negara. Selain China, Presiden Duterte juga membuka ruang kepada Rusia

untuk bergabung dalam latihan militer gabungan di Laut Sulu, sebagai wujud kebijakan

luar negeri Filipina yang independen.72

Satu hal yang menarik, kerjasama militer dengan Amerika Serikat – yang bertajuk

“Balikatan” – justru mengalami penurunan skala pada tahun 2017 yang hanya berfokus

71Nick Penzenstadler. 2016. “Philippines' Duterte to U.S. over aid: 'Bye-bye America'”, dalam
https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/12/17/philippines-duterte-us-over-aid-bye-bye-
america/95557384/, diakses tanggal 17 April 2017.
72 Kristian Javier. 2017. “Duterte: Philippines, China can have military exercises in Sulu Sea”, diakses melalui
http://www.philstar.com/headlines/2017/05/02/1695721/duterte-philippines-china-can-have-military-
exercises-sulu-sea, pada tanggal 8 Mei. 2017.

https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/12/17/philippines-duterte-us-over-aid-bye-bye-america/95557384/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/12/17/philippines-duterte-us-over-aid-bye-bye-america/95557384/
http://www.philstar.com/headlines/2017/05/02/1695721/duterte-philippines-china-can-have-military-exercises-sulu-sea
http://www.philstar.com/headlines/2017/05/02/1695721/duterte-philippines-china-can-have-military-exercises-sulu-sea
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pada pelatihan pendampingan kemanusiaan, bencana alam, dan counter-terrorism.73 Tidak

seperti tahun-tahun sebelumnya, baru kali ini di era Presiden Duterte, latihan militer

gabungan “Balikatan” tidak mengagendakan latihan perang besar skala besar atau yang

berkaitan dengan pertahanan wilayah dan maritim.74

Pergeseran kebijakan luar negeri Filipina sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari

keinginan Presiden Duterte untuk kembali kepada Konstitusi 1987 yang mengisyaratkan

kebijakan luar negeri yang independen (bebas). Pada bulan September 2016, Presiden

Duterte menyatakan hal itu secara eksplisit. Berdasarkan Konstitusi 1987 negara

seharusnya: “…pursue an independent foreign policy. In its relations with other states, the

paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national

interest and the right to self-determination.”75 Pernyataan Presiden itu mengimplikasikan

bahwa di bawah pemerintahannya, Filipina akan mendasarkan kebijakan luar negerinya

atas dasar kepentingan nasional, bukannya kepentingan negara asing.

Pernyataan Presiden Duterte itu berdasar pada kenyataan bahwa kebijakan luar

negeri Filipina sangat kuat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Semenjak masa penjajahan

hingga kemerdekaan, kebijakan luar negeri Filipina selalu dipandang sebagai kepanjangan

tangan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan, bukan kepentingan nasional Filipina

sendiri. Sebagai contoh, berdirinya pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di

Filipina semasa Perang Dingin merupakan bagian dari politik pembendungan di Asia

73 Audrey Morallo. 2017. “US, Philippines open 'scaled down' Balikatan”, diakses melalui
http://www.philstar.com/headlines/2017/05/08/1697918/us-philippines-open-scaled-down-balikatan, pada
tanggal 8 Mei 2017.
74http://news.abs-cbn.com/video/news/05/08/17/no-large-scale-wargames-in-ph-us-balikatan-2017, diakses
pada tanggal 8 Mei 2017.
75 Allan Nawal. 2016. “Duterte: Gov’t to pursue ‘independent foreign policy’”, diakses melalui
http://globalnation.inquirer.net/144563/duterte-govt-to-pursue-independent-foreign-policy, pada tanggal 17
April 2017.

http://www.philstar.com/headlines/2017/05/08/1697918/us-philippines-open-scaled-down-balikatan
http://news.abs-cbn.com/video/news/05/08/17/no-large-scale-wargames-in-ph-us-balikatan-2017
http://globalnation.inquirer.net/144563/duterte-govt-to-pursue-independent-foreign-policy
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Tenggara. Oleh sebab itu Filipina kerap dipandang sebagai “Kuda Troya” Amerika Serikat

di Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal ini Presiden Duterte mengatakan: “We were one-

sidedly imbalanced in favor of the US… We are not abandoning our alliance with the US...

We are basically trying to normalize our relations with China. The Chinese viewed the

Philippines as a geopolitical pawn or Trojan horse of the US. Now they look at us as a

friendly neighbor.”76 Hal ini merupakan indikator yang cukup jelas atas bergesernya

orientasi kebijakan luar negeri Filipina di bawah pemerintahan Presiden Duterte.

76https://www.rt.com/news/372519-philippines-us-china-relations/, diakses pada tanggal 19 April 2017.

https://www.rt.com/news/372519-philippines-us-china-relations/

