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BAB III

PERTIMBANGAN PROFIT DALAMMEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

FILIPINA

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pergeseran orientasi kebijakan luar negeri

Filipina – dari yang sebelumnya sangat dekat dengan Amerika Serikat menjadi berorientasi ke

China. Di bab sebelumnya juga dibahas bagaimana sejarah kedekatan hubungan antara Filipina

dan Amerika Serikat dari aspek keamanan dan ekonomi. Hubungan keduanya terbentuk dari

hubungan kompleks antara mantan penjajah dengan terjajah, sehingga memunculkan hubungan

ketergantungan dari sisi Filipina sebagai negara yang baru merdeka.

Dari aspek keamanan, Filipina memerlukan payung perlindungan Amerika Serikat dalam

melawan penyebaran ideologi komunisme selama Perang Dingin berlangsung. Selain

membutuhkan perlindungan Amerika Serikat dari ancaman yang berasal dari luar, Filipina juga

membutuhkan bantuan Amerika Serikat, baik secara militer maupun ekonomi, untuk meredam

pemberontakan komunis di dalam negeri. Sedangkan dari aspek ekonomi, sebagai negara yang

baru saja merdeka dan stabilitas politiknya masih rendah, Filipina tidak bisa keluar dari

ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Dua aspek itu setidaknya menggambarkan

bagaimana kebijakan luar negeri Filipina sangat berorientasi pada Amerika Serikat.

Namun sejak Rodrigo Duterte memimpin, terjadi pergeseran orientasi kebijakan luar

negeri Filipina yang lebih mendekat ke China. Salah satu indikator yang paling nampak adalah

pemulangan pasukan militer Amerika Serikat secara besar-besaran dari Filipina dan penguatan

hubungan bilateral dengan China – khususnya terkait dengan penanganan sengketa di Laut China

Selatan. Bab ini secara khusus akan membahas mengenai alasan-alasan Filipina menggeser
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orientasi kebijakan luar negerinya ke 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.

3.1. Potensi Minyak dan Gas di Laut China Selatan

Berdasarkan data dari The U.S Energy Information Administration (EIA), Laut China

Selatan diperkirakan menyimpan cadangan minyak sebesar 11 milyar barel dan gas alam sebesar

190 trilyun kubik. Sumber lain, The U.S. Geological Survey (USGS), menyebutkan wilayah

yang potensial menyimpan cadangan minyak dan gas, namun masih belum diketahui secara

umum. USGS menyebut, cadangan minyak di wilayah tersembunyi itu diperkirakan mencapai 22

milyar barel, sedangkan untuk gas alam diperkirakan mencapai 290 triliyun kubik. Wilayah

penelitian USGS ini tidak termasuk dalam wilayah eksplorasi karena posisinya yang sulit untuk

dilakukan pengangkatan. Sumber lain yang lebih subyektif, The Chinese National Offshore Oil

Company (CNOOC), menyebutkan bahwa Laut China Selatan menyimpan sekitar 125 milyar

barel minyak dan 500 trilyun kubik gas alam.77

Pengejaran eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan oleh Filipina bisa dipahami

melalui data yang disampaikan oleh EIA di bawah ini. Berdasarkan tabel 1 di bawah ini, Filipina

merupakan negara yang memiliki klaim cadangan minyak paling rendah di Laut China Selatan,

sedikit lebih rendah dari Indonesia, yaitu sebesar 0.2 milyar barel. Bandingkan dengan Vietnam

dan Malaysia yang masing-masing mengklaim memiliki cadangan minyak di Laut China Selatan

berturut-turut sebesar 3 milyar barel dan 5 milyar barel. Bahkan dalam perbandingan klaim

cadangan gas di Laut China Selatan, Filipina lebih jauh tertinggal lagi. Dibandingkan dengan

77https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS, diakses pada tanggal 16 Mei
2017.

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS
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negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan, maka klaim Filipina atas gas alam

sebesar 4 trilyun kubik sangatlah kecil jika dibandingkan dengan Vietnam yang mengklaim

memiliki cadangan gas alam sebesar 20 milyar kubik, Indonesia sebesar 55 milyar kubik, bahkan

dengan Malaysia sebesar 80 milyar kubik.78

Tabel 1. Estimasi Cadangan Hidrokarbon di Laut China Selatan

Sumber: U.S. Energy Information Administration, Oil & Gas Journal, IHS, CNOOC, PFC Energy.
Sebagai perbandingan, dari total produksi minyak di Laut China Selatan sebesar 1,3 juta

barel setiap harinya, Malaysia menguasai setengah dari besaran itu.79 Fakta tersebut menjadi

ironi bagi Filipina yang secara legal memiliki klaim besar atas Laut China Selatan. Terhadap

wilayah Kepulauan Spratly saja Filipina memiliki klaim legal atas delapan pulau. Selain

Malaysia yang memiliki klaim sebanyak tiga pulau, tidak ada satu negara ASEAN lainnya yang

secara legal memiliki klaim atas Kepulauan Spratly. Sedangkan China sendiri, yang mengklaim

78Ibid.
79http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm, diakses pada tanggal 6 Mei 2017.

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm
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keseluruhan Laut China Selatan, secara sepihak mengklaim keseluruhan dari Kepulauan Spratly.

Hal ini menjadi kerugian bagi Filipina jika tidak mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi

wilayah di sekitar Kepulauan Spratly. USGS memperkirakan, wilayah Kepulauan Spratly

menyimpan cadangan minyak sebesar 2,5 milyar barel dan 55,1 trilyun kubik gas alam. Pada

tahun 1970 Filipina memulai proyek eksplorasi di Kepulauan Spratly dan menemukan sumur gas

alam pada tahun 1976. Belum sempat melakukan pengeboran, protes China menghentikan

pengembangan sumur gas di wilayah Kepulauan Spratly itu.80

80https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS, diakses pada tanggal 16 Mei
2017.

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS
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Tabel 2. Klaim atas Kepulauan Spratly

Sumber: U.S. Energy Information Administration

Data lain, yang lebih optimistik menyebutkan, Kepulauan Spratly dan Paracel

menyimpan cadangan minyak sebesar 105 milyar barel minyak. Sedangkan secara keseluruhan,

Laut China Selatan diperkirakan menyimpan cadangan minyak sebanyak 213 milyar barel. China

sendiri memperkirakan produksi minyak harian di sekitar Kepulauan Spratly mencapai 1,9 juta

barel. Untuk produk hidrokarbon lainnya, Laut China Selatan menyimpan lebih banyak gas alam

daripada minyak. Sumber daya ini bernilai strategis mengingat konsumsi gas alam di kawasan

meningkat sebesar lima persen setiap tahunnya selama lebih dari dua dekade ke depan. Data

yang paling optimistik memperkirakan cadangan gas alam di Laut China Selatan sebesar 2000
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trilyun kubik – 900 trilyun kubik untuk wilayah Spratly saja dengan produksi tahunan

diperkirakan mencapai 1,8 trilyun kubik.81

3.2. Potensi Investasi China di Filipina

Sewaktu kampanye, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2016, Rodrigo Duterte

menyampaikan, dirinya siap mengesampingkan sengketa wilayah di Laut China Selatan asalkan

China mau membangun jalur kereta api di Mindanao. Tidak hanya di Mindanao, Duterte juga

menghendaki agar China bersedia membangun jalur kereta api dari Manila ke Bicol. Lebih lanjut,

Duterte ingin supaya China membangun jalur kereta api di Filipina sebagaimana China

membangun jalur kereta api di Afrika. Ia mengacu pada investasi China atas pembangunan jalur

kereta api cepat Nairobi ke Mombasa – yang memotong waktu perjalanan dari 13 jam menjadi

hanya 3 jam.82

Apa yang diharapkan Duterte sewaktu kampanye nampaknya mendapatkan respon positif

dari China. Wakil Perdana Menteri China Wang Yang mengatakan, negaranya siap untuk

mewujudkan mimpi Presiden Duterte membangun jalur kereta api yang menghubungkan

Mindanao dengan daerah-daerah lain. Diberitakan bahwa di acara presentasi proposal jalur

kereta api Mindanao, di mana Wakil Perdana Menteri Wang menjadi tamu kuncinya, total dana

yang dibutuhkan untuk membangun jalur kereta api sepanjang 830 km adalah sebesar 218 milyar

Peso Filipina. Jalur kereta api tersebut direncanakan menghubungkan kota-kota penting di

81http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm, diakses pada tanggal 6 Mei 2017.
82 Garmelina Lacorte. 2016. “Duterte Tells China: Build us a Railway and Let’s Set Aside Differences for a While”,
diakses melalui http://globalnation.inquirer.net/137093/duterte-tells-china-build-us-a-railway-and-lets-set-aside-
differences-for-a-while, pada tanggal 25 April 2017.

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm
http://globalnation.inquirer.net/137093/duterte-tells-china-build-us-a-railway-and-lets-set-aside-differences-for-a-while
http://globalnation.inquirer.net/137093/duterte-tells-china-build-us-a-railway-and-lets-set-aside-differences-for-a-while
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Mindanao seperti, Mindanao cities like Davao, Zamboanga, Butuan, Surigao, Cagayan de Oro,

Iligan dan General Santos.83

Gambar 1. Rencana pembangunan jalur kereta api di mindanao

Sumber: http://asean.travel/2016/08/22/battle-of-the-rail-between-china-and-japan-in-philippines/

Fase pertama membutuhkan investasi sebesar 1,3 milyar peso Filipina, yang mencakup

jalur kereta api sepanjang 105 km beserta puluhan stasiun dan fasilitas lainnya, melalui skema

pinjaman atau public-private partnership (PPP). Dikabarkan pula bahwa Wakil Perdana Menteri

Wang tertarik dengan proyek pengembangan Bandara Davao yang diperkirakan menelan biaya

40 milyar Peso Filipina.84

Pembangunan jalur kereta api di Mindanao sendiri bersifat strategis. Mindanao, pulau

terbesar kedua setelah Luzon, sering disebut dengan “The Land of Promise” karena kekayaan

alamnya. Namun, Mindanao juga menyimpan bara konflik yang menciptakan ketidakstabilan,

83 Allan Nawal. 2017. “China Ready to Help Build Mindanao Railway”, diakses melalui
http://newsinfo.inquirer.net/881920/china-ready-to-help-build-mindanao-railway, pada tanggal 5 Mei 2017.
84Ibid.

http://newsinfo.inquirer.net/881920/china-ready-to-help-build-mindanao-railway
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sehingga kekayaan alamnya tidak bisa dieksplorasi secara maksimal. Konflik yang menghiasi

Mindanao beragam mulai dari yang berbasis agama, perang antar klan, penculikan, perompakan,

dinasti politik, korupsi, sampai dengan kemiskinan. Tercatat bahwa angka kemiskinan di

Mindanao cukup besar yaitu sebesar 23 persen dari total kemiskinan di seluruh negeri. Empat

dari lima kawasan yang paling miskin di Filipina berada di Mindanao, sedangkan enam provinsi

termiskin seluruhnya berada di Mindanao.85

Hal itulah yang membuat pembangunan jalur kereta api di Mindanao mendesak untuk

dilakukan. Dibangunnya jalur rel kereta api di Mindanao diprediksi akan memperlancar arus

barang dan jasa sehingga berdampak pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pertumbuhan

ekonomi, pada tahap selanjutnya, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga

Mindanao yang akhirnya bisa mengurangi potensi konflik.86 Selain itu megaproyek jalur kereta

api ini juga diperkirakan menyedot tenaga kerja lokal. Abul Khayr D. Alonto, CEO Mindanao

Development Authority (MinDA), mengatakan bahwa proyek ini akan menyedot 80 ribu pekerja

lokal.87

Selain investasi pembangunan jalur kereta api, secara umum China sepakat untuk

menanamkan modalnya sebesar 24 milyar dollar ke Filipina. Menurut Menteri Perdagangan

Ramon Lopez, nilai tersebut terbagi dalam 15 milyar dollar untuk investasi dan 9 milyar dollar

untuk fasilitas kredit. Nilai investasi dan kredit itu disebarkan ke berbagai sektor seperti

manufaktur, agribisnis, perdagangan, hotel, keuangan, telekomunikasi, pariwisata, transportasi

85 Isel Jhian. 2016. “Mindanao: The Land of Promise?”, diakses melalui
http://www.sunstar.com.ph/davao/weekend/2016/02/06/mindanao-land-promise-455916, pada tanggal 5 Mei 2017.
86http://www.manilatimes.net/p326b-infra-projects-stimulate-economy-dof/317660/, diakses pada tanggal 25 April
2017.
87http://www.railprofessional.com/news/mindanao-railway-economic-revolution, diakses pada tanggal 20 Maret
2017.

http://www.sunstar.com.ph/davao/weekend/2016/02/06/mindanao-land-promise-455916
http://www.manilatimes.net/p326b-infra-projects-stimulate-economy-dof/317660/
http://www.railprofessional.com/news/mindanao-railway-economic-revolution
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dan infrastruktur. Sampai saat ini China menjadi partner dagang terbesar kedua Filipina dengan

angka 17 milyar total perdagangan di antara keduanya.88

Di bawah pemerintahan Presiden Duterte yang lebih berorientasi ke China, diprediksi

nilai kerjasama ekonomi di antara keduanya akan meningkat. Hal itu terbukti dengan

dibentuknya Philippine-Chinese Joint Commission on Economic and Trade Cooperation

(JCETC), sebuah saluran bilateral resmi untuk membahas masalah investasi, perdagangan, dan

kerjasama ekonomi lainnya. Pada bulan Maret 2017 Menteri Perdagangan kedua negara

mendiskusikan Program Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Perdagangan, sebagai kerangka

utama kerjasama ekonomi selama enam tahun dari 2017-2022. Pada kesempatan yang sama

kedua menteri membahas daftar proyek prioritas infrastruktur dibiayai oleh China seperti industri

hulu migas dan industri pesawat terbang.89

3.3. Potensi Ekspor Filipina ke China

China merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar bagi Filipina. Berdasarkan data

dari Observatory of Economic Complexity, pada tahun 2015 China menjadi negara tujuan ekspor

terbesar bagi Filipina yang menyumbang angka sebesar US$ 16,2 milyar, disusul oleh Jepang

sebesar US$ 10,3, dan Amerika Serikat sebesar US$ 10,2. Jika dibandingkan dengan nilai

impornya ke China sebesar 15,2, Filipina masih mendapatkan surplus sebesar satu milyar

dollar.90 Gambaran ini menjadi indikator penting betapa strategisnya posisi China bagi Filipina,

khususnya dalam aspek ekonomi.

Tabel 3. Ekspor Filipina berdasarkan negara tujuan

88http://www.philstar.com/headlines/2016/10/22/1636102/philippines-china-sign-24-b-deals, diakses pada tanggal
25 Maret 2017.
89http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136109431.htm, diakses pada tanggal 25 April 2017.
90http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/phl/, diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

http://www.philstar.com/headlines/2016/10/22/1636102/philippines-china-sign-24-b-deals
http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136109431.htm
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/phl/
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Nilai strategis China dalam bidang ekonomi itu nampaknya ditangkap oleh Presiden

Duterte yang justru mengadakan kunjungan ke China tidak lama setelah Mahkamah Arbitrase

Internasional memenangkan Filipina atas sengketa Laut China Selatan. Kunjungan itu

menghasilkan kesepakatan mengenai investasi dan pinjaman senilai US$ 24 milyar. Selain itu,

pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Filipina menandatangi kesepakatan

perdagangan dengan China sebesar US$ 13,5 milyar.91

Pada Januari 2017 tercatat investor China telah melakukan pembelian produk-produk

agrikultur dari Filipina sebesar 1,7 milyar dollar.92 Produk-produk agrikultur merupakan salah

satu produk ekspor andalan Filipina, khususnya untuk tujuan China. Sengketa perbatasan di Laut

China Selatan merupakan faktor utama yang menghambat ekspor produk-produk agrikultur

Filipina ke China. Pada tahun 2015-2016, tercatat adanya penurunan tajam atas nilai ekspor

produk-produk agrikultur karena tingginya tensi di Laut China Selatan. Terjadi penurunan

volume ekspor pisang ke China sebesar 2/3 dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan

91Khairisa 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.
92http://cnnphilippines.com/news/2017/03/19/PH-China-economic-deals.html, diakses pada tanggal 25 April 2017.

http://global.liputan6.com/read/2631755/filipina-resmi-bercerai-dari-as-dan-merapat-ke-tiongkok
http://cnnphilippines.com/news/2017/03/19/PH-China-economic-deals.html
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oleh aksi boikot yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China sebagai respon atas

ketegangan di Laut China Selatan.93

Grafik 1. Nilai ekspor pisang tahun 2015-2016

Sumber: Data Pemerintah Filipina

Grafik di atas menunjukkan, pada kuartal terakhir tahun 2016, terjadi peningkatan ekspor

pisang lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal itu disebabkan

kunjungan Presiden Duterte ke China pada Oktober 2016 yang pada akhirnya kembali membuka

kran perdagangan di antara kedua negara. Pada bulan Desember 2017 tercatat, seperempat

93https://www.ft.com/content/3f6df338-056b-11e7-ace0-1ce02ef0def9, diakses pada tanggal 17 April 2017.

https://www.ft.com/content/3f6df338-056b-11e7-ace0-1ce02ef0def9
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produksi ekspor pisang Filipina dibeli oleh China.94 Ekspor produk-produk agrikultur Filipina ke

China ini menarik karena sebagian besar produk agrikulturnya diproduksi di Mindanao – wilayah

yang menjadi fokus pembangunan jalur kereta api. Berkaitan dengan hal ini akan dijelaskan lebih

lanjut di bab IV.

Secara umum, nilai ekspor Filipina ke China terus mengalami peningkatan. Berdasarkan

data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, nilai ekspor Filipina ke China terus mengalami

peningkatan dari waktu ke waktu. Pada rentang 2001-2005 ekspor Filipina meningkat signifikan

dari angka 792,7 juta dollar pada tahun 2001 menjadi 4,076 milyar dollar pada tahun 2005.

Sedangkan pada kurun lima tahun berikutnya, 2006-2010, nilai perdagangan kedua

negara relatif stagnan pada angka 4-5 juta dollar.95 Namun pada tahun 2009, nilai ekspor Filipina

ke China mengalami penurunan drastis yang dipicu oleh penolakan China atas UNCLOS dan

klaim sepihak atas Laut China Selatan.96

Grafik 2. Nilai ekspor Filipina ke China 2006-2010

94Ibid.
95http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PHL/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Export/Partn
er/CHN/Indicator/XPRT-TRD-VL#, diakses pada tanggal 17 Maret 2017
96http://www.straitstimes.com/opinion/the-2009-claims-that-changed-dynamics-in-the-s-china-sea, diakses pada
tanggal 17 Maret 2017.

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PHL/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Export/Partner/CHN/Indicator/XPRT-TRD-VL
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PHL/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Export/Partner/CHN/Indicator/XPRT-TRD-VL
http://www.straitstimes.com/opinion/the-2009-claims-that-changed-dynamics-in-the-s-china-sea
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Sumber: World Intgrated Trade Solution –World Bank

Pada kurun lima tahun berikutnya nilai ekspor Filipina ke China kembali mengalami

peningkatan dari 6,1 milyar dollar pada tahun 2011 ke 7,02 milyar dollar pada tahun 2013,

melonjak lagi tahun berikutnya sebesar 8,03 milyar dollar. Namun pada tahun 2015 terjadi

penurunan seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009 dengan alasan yang sama, yakni sengketa

Laut China Selatan. Pada tahun 2015 terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 2 milyar dollar dari

tahun 2014 ke 2015 yang tercatat sebesar 6,39 milyar dollar.97

Grafik 3. Nilai ekspor Filipina ke China 2011-2015

97http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PHL/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Export/Partn
er/CHN/Indicator/XPRT-TRD-VL#, diakses pada tanggal 17 Maret 2017

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PHL/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Export/Partner/CHN/Indicator/XPRT-TRD-VL
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PHL/StartYear/2011/EndYear/2015/TradeFlow/Export/Partner/CHN/Indicator/XPRT-TRD-VL
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Sumber: World Intgrated Trade Solution –World Bank

Data-data di atas menunjukkan betapa berpengaruhnya isu Laut China Selatan terhadap

hubungan perdagangan antara Filipina dan China. Inilah yang menjadi alasan Duterte untuk

mengesampingkan sengeta Laut China Selatan demi terjaganya hubungan bilateral kedua negara.

Hal ini tercermin dari ucapan Presiden Duterte ketika berbicara di acara Biennial Convention of

the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII), pada

bulan Maret 2017. Di acara tersebut ia kembali mengucapkan terima kasih kepada China karena

telah membantu meningkatkan perekonomian Filipina, baik melalui skema invstasi dan pinjaman,

maupun dengan cara meningkatkan impor produk agrikulturnya. Pada kesempatan yang sama ia

mengatakan: “I went to China and said, Sir Xi Jinping I am here to shake your hand, I am not

asking for anything, I just want to trade with you because your foreign policy seems to be a
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dovetail of what America is, so I said, I will adapt, a non-aligned foreign policy, but I would like

to trade with you, and please help us.”98

98http://globalnation.inquirer.net/153872/duterte-thanks-china-contributions-ph-economy, diakses pada tanggal 19
April 2017.

http://globalnation.inquirer.net/153872/duterte-thanks-china-contributions-ph-economy

