
BAB II 

AKTIVITAS PRESIDEN DUTERTE DI LAUT TIONGKOK SELATAN 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tindakan–tindakan yang 

sudah dilakukan Duterte di LTS yaitu adanya perubahan kebijakan Filipina yang 

dilakukan pada masa kepemimpinan baru Duterte dalam perubahan aliansi, dan 

perkembangan kerjasama Filipina dengan Tiongkok mengenai LTS. 

2.1 Transformasi Kebijakan Filipina dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan 

Dalam masa pergantian Presiden Filipina pada pertengahan tahun 2016 lalu, 

membawa perubahan terhadap kebijakan Filipina dalam penyelesaian sengketa LTS 

yang berkepanjangan. Perubahan kebijakan dibawah Presiden baru Filipina Rodrigo 

Duterte ini mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan 

Presiden Benigno Aquino III. Kebijakan Presiden sebelumnya bersikap keras untuk 

mengecam  klaim Tiongkok. Filipina sekarang dalam sengketa LTS ini lebih memilih 

untuk melakukan kerjasama bersama dengan Tiongkok dalam mengeksplorasi potensi 

yang ada di LTS. Sebelumnya, pada masa kampanye Duterte yang pada saat itu 

posisinya ketika masih menjadi calon Presiden Filipina berjanji akan menyelesaikan 

konflik LTS dan mengibarkan bendera Filipina di LTS (Heydarian, 2016). 

Pada pertengahan 2016, Filipina mendapatkan ancaman dari Tiongkok, 

ancaman ini berupa ancaman perang yang akan dilakukan Tiongkok jika, Filipina 

berupaya menekankan keputusan PAI dan melakukan pengeboran minyak di kawasan 

LTS. Ancaman yang berasal dari Tiongkok ini akan menjadikan kondisi kedua negara 



ini semakin memanas di LTS (Mogato, 2017). Setelah adanya ancaman dari 

Tiongkok dan sebelum pada akhirnya Duterte memutuskan untuk melakukan 

kerjasama dengan Tiongkok, Duterte mengatakan: 

“In the play of politics, now, I will set aside the arbitral ruling. I 

will not impose anything on China” (South China Morning Post, 

2016) 

 

Duterte akan mengesampingkan hasil keputusan arbitrase internasional yang 

dikeluarkan pada pertengahan Juli 2016, untuk tidak memaksa Tiongkok mematuhi 

hasil keputusan guna memperbaiki hubungan antara Filipina dengan Tiongkok. 

Dengan pernyataan tersebut Presiden Duterte bermaksud untuk mengubah 

manajemen penyelesaian LTS (South China Morning Post, 2016). 

Pada bulan Mei 2017, Duterte mengadakan kunjungan ke kapal-kapal perang 

Tiongkok yang tiba di kota Davao, Filipina. Hal ini dilakukan untuk pembangunan 

rasa kepercayaan diri dan niatan yang baik antara Filipina dan Tiongkok. Disamping 

itu juga, kunjungan ini dilalukan sebagai bentuk gerakan pribadi yang dilakukan 

Duterte, dimana kunjungan yang dilakukan Duterte tersebut membuktikan 

keputusannya dalam mengesampingkan hasil arbitrase internasional lalu (Zhihao, 

2017) 

 Dalam mengesampingkan hasil keputusan arbitrase internasional, Duterte 

berpendapat dalam sebuah artikel yang dimuat oleh South China Morning Post: 

“The Philippines and other nations are helpless to stop the 

island-building, so there is no point challenging China in 

diplomatic and legal circle” (South China Morning Post, 2017) 

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Duterte yakin bahwa negara-negara 

tidak ada yang bisa menghentikan aktifitas Tiongkok dalam pembangunan pulau di 



LTS dan menurut Duterte tidak ada gunanya dalam menantang Tiongkok secara 

diplomatik maupun hukum, karena Tiongkok tidak akan mau untuk menaati atau 

mengikuti peraturan yang ada (South China Morning Post, 2017). 

Pernyataan yang dilontarkan Presiden Duterte, membuat banyak pihak 

terkejut. Presiden Duterte semakin membenarkan niatnya dalam mengubah 

manajemen pengelolaan konflik LTS, Duterte berpendapat bahwa solusi yang tepat 

dalam kasus ini adalah melakukan perjanjian bersama Tiongkok untuk eksplorasi 

memanfaatkan potensi yang ada di LTS. Dengan cara ini juga dapat membantu 

Filipina untuk memanfaatkan SDA di LTS. (South China Morning Post, 2018). 

Dalam artikel itu juga Presiden Duterte menambahkanbahwa jika terjadinya perang 

antara Tiongkok dan Filipina di LTS maka, Filipina tidak akan mampu untuk 

melawan Tiongkok, meskipun Filipina mempunyai negara aliansi yang besar seperti 

Amerika Serikatdengan kekuatan militer yang kuat. Duterte juga berpikir dan 

mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menjamin Amerika Serikat akan di pihak 

Asia Tenggara ketika terjadinya perang. Pernyataan yang dilontarkan ini juga 

menegaskan bahwa Presiden Duterte ingin mengambil jalan yang aman 

dimanakemampuan yang dimiliki Filipina dalam bidang militer masih dianggap 

belum cukup untuk melawan militer Tiongkok dalam peperangan (South China 

Morning Post, 2018).  



2.2 Kurangnya Kepercayaan Duterte terhadap Amerika Serikat dan Tingginya 

Kepercayaan terhadap Tiongkok 

Pada Oktober 2016, Presiden Duterte mengatakan bahwa Filipina akan 

mengurangi atau tidak akan lagi mengambil bagian dari kerjasama patroli angkatan 

laut antara Amerika Serikat dan Filipina di LTS (AFP, 2017). Hal ini menjadi salah 

satu upaya Filipina agar kerjasama untuk eksplorasi bersama Tiongkok di LTS bisa 

berjalan lancar. Melihat pada masa kepemimpinan terdahulu ini sangat berbeda 

dimana, pada kepemimpinan sebelumnya Amerika Serikat sering hadir untuk 

melakukan patroli di LTS. Tindakan Presiden Duterte untuk tidak lagi melakukan 

kerjasama patroli bersama Amerika Serikat ini juga sebelumnya sudah di 

direncanakan atau dibicarakan Duterte pada awal ia menjabat sebagai Presiden 

Filipina. Hal ini dilakukan karena AS tidak mampu untuk meningkatkan kemampuan 

pertahanan Filipina dalam menyelesai konflik yang ada di kawasan Filipina 

khususnya pada permasalahan konflik LTS. Adanya rasa ketidak percayaan Presiden 

Duterte dengan Amerika Serikat juga meningkat saat AS mengkritik mengenai 

“perang narkoba” yang dilakukan Presiden Duterte. Hal ini yang membuat Presiden 

Duterte lebih memilih untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Tiongkok 

yang mendukung kebijakannya (Sims, 2016). 

Dalam menjalankan kerjasama dengan Tiongkok, Presiden Duterte memiliki 

rasa kepercayaan yang besar terhadap Tiongkok. Presiden Duterte mengungkapkan 

rasa kepercayaannya pada Tiongkok dalam pidatonya pada acara pidato peletakan 

batu pertama di dua jembatan yang didanai oleh Tiongkok di Manila. Presiden 



Duterte mengatakan bahwa dalam menjalin kerjasama dengan Tiongkok, ia percaya 

Tiongkok akan bersikap adil dan saling menguntungkan kedua pihak. Hal ini 

membuat banyaknya kritik yang didapatkan Presiden Duterte terkait tingginya rasa 

kepercayaan terhadap Tiongkok (Placido, 2018). Banyaknya kritikan diterima oleh 

Presiden Duterte tidak mempengaruhi kepercayaan terhadap Tiongkok, hal ini 

dibuktikan dengan ada kepercayaan Duterte dengan Tiongkok dimasan depan. 

Presiden Duterte percaya dimasa depan publik akan menyadari bahwa Tiongkok 

merupakan negara tetangga yang baik (Placido, 2018). Rasa kepercayaan ini tumbuh 

sejak Presiden Duterte mendapatkan dukungan dari Tiongkok dalam aksinya untuk 

memberantas narkoba. 

Kepercayaan yang tertanam di pemikiran Presiden Duterte ini semakin 

meyakinkan bahwa pilihannya untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok 

merupakan hal yang benar. Pengalihan kepercayaan dari AS ke Tiongkok ini 

bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan kembali hubungan bilateral antara 

Filipina dan Tiongkok. Keinginan ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan yang 

dilakukan Presiden Duterte pada bulan Oktober 2016 lalu. Melalui kunjungan 

tersebut, Filipina berharap dapat menjadikan Tiongkok sebagai negara sahabat dalam 

memulai kerjasama yang dianggap dapat menguntungkan kedua negara dalam 

berbagai bidang. Setelah melakukan kunjunganya pada Oktober 2016 lalu, hubungan 

kedua negara ini semakin terlihat harmonis. 



2.3 Perkembangan Kerjasama Filipina dan Tiongkok dalam Sengketa Laut 

Tiongkok Selatan 

Pada akhir 2016 lalu, Presiden Duterte mengadakan kunjungan ke Tiongkok, 

sebagai langkah awal peningkatan  hubungan  kedua negara. Kunjungan tersebut 

menandakan kerenggangan hubungan Filipina dengan sekutu lama yakni Amerika 

Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, pada masa pemerintahan Presiden 

sebelumnya hubungan antara Filipina dan Tiongkok tidak cukup baik atau bisa 

dikatakan tidak harmonis. Hubungan Tiongkok dan Filipina ini sudah pernah 

mencapai hingga titik terendah ketika pada bulan Juli 2016, dimana keputusan yang 

dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase internasional (PAI) ini diumumkan dan dalam 

keputusan tersebut pengadilan menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak atas 

LTS. Dengan itu, Filipina memiliki hak untuk meminta pemerintah Tiongkok 

menghentikan aktifitas yang sudah dilakukan di LTS (Hunt, Rivers, & Shoichet, 

2016).  

Mengenai hasil dari PAI pada tahun 2016, dengan adanya gugatan yang 

dilayangkan Filipina pada tahun 2013, merupakan hal yang baik bagi Filipina dalam 

memanfaatkan hasil keputusan dari PAI guna menekan pemerintahan Tiongkok untuk 

mematuhi keputusan yang sudah dikeluarkan oleh PAI. Akan tetapi, dengan adanya 

sebuah kesempatan ini tidak dimanfaatkan Presiden Duterte sebagai Presiden Filipina 

yang baru. Presiden Duterte lebih memilih untuk menolak atau mengesampingkan 

keputusan dari PAI. Hal ini dilakukan karena Tiongkokingin memberikan penawaran 

investasi dalam pembuatan kereta api di Filipina. Tawaran ini dapat mengubah 



pendirian Duterte atas sengketa LTS dan tidak memilih penyelesaian dengan 

pendekatan multilateral dalam menyelesaikan LTS seperti yang dilakukan pada masa 

kepemimpinan sebelumnya (Krejsa, 2016). Dalam acara The Joint Statement of the 

Republic of the Philippines and the People’s Republic of China issued, yakni 

kunjungan Presiden Duterte ke Tiongkok pada bulan Oktober 2016, merupakan awal 

mula dari perubahan kebijakan Filipina pada LTS, walaupun pada pertemuan tersebut 

Presiden Duterte dan Presiden Xi Jinping tidak membahas sengketa LTS secara 

spesifik (Hunt, Rivers, & Shoichet, 2016).  

Dalam pertemuan di atas menghasilkan salah satu isi kesepakatan yakni: 

“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 statesdirectly concerned, in accordance with 

universally recognized principles of international law, including 

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

(Department of Foreign Affairs, 2016). 

Kedua negara ini sepakat untuk membahas lebih lanjut pendekatan yang dapat 

diterima oleh kedua pihak, dimana kedua negara ini juga saling bertukar pandangan 

mengenai pentingnya penanganan di LTS dan menangani insiden serta perselisihan 

yang pernah terjadi di LTS antara kedua negara. Kesepakatan ini juga bisa menjadi 

sesuatu hal yang penting dalam menjaga dan mempromosikan perdamaian dan 

stabilitas di kawasan LTS. Filipina dan Tiongkok juga mengatakan bahwa isu 



kontroversial yang ada di LTS tidak mengganggu hubungan bilateral mereka. Dalam 

pertemuan ini kedua negara ini mengatakan akan menangani sengketa LTS dengan 

cara damai, menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan dan ancaman, dan juga 

mengadakan konsultasi persahabatan serta negosiasi dengan negara-negara yang 

bersangkutan secara langsung dan sesuai dengan prinsip yang ada pada Hukum 

Internasional dan UNCLOS 1982 (Department of Foreign Affairs, 2016). 

 

Kunjungan yang dilakukan Presiden Duterte ini juga sebagai ajang untuk 

membuka kembali diskusi bilateral mengenai klaim LTS yang menjadi salah satu 

masalah antara Filipina dan Tiongkok, yang sebelumnya pada tahun 2012 diskusi ini 

telah ditutup oleh mantan Presiden Filipina Benigno Aquino III. Membuka kembali 

diskusi bilateral ini diharapkan akan menjadi sebuah hal yang baik bagi hubungan 

bilateral antara kedua negara dan dalam pertemuan ini, Filipina dan Tiongkok akan 

mengadakan diskusi mengenai masalah pertahanan dan keamanan yang lebih luas 

lagi (Perlez, 2016).  

Setelah kunjungan yang dilakukan Presiden Duterte pada tahun 2016 ini mulai 

memperlihatkan kedekatan Tiongkok dan Filipina, salah satu buktinya yaitu 

peningkatan hubungan antara kedua negara dimana adanya perubahan kebijakan 

Filipina dalam sengketa LTS. Perubahan kebijakan pada masa kepemimpinan Duterte 

ini menuai banyak pertanyaan publik terkait motif dari perubahan kebijakan tersebut. 

Perubahan dilakukan oleh Presiden Duterte ini sangat berbeda dengan masa 

kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III. Dimana Filipina merupakan sebuah 



negara yang sangat aktif dalam membantah dan mengecam klaim yang dilakukan 

Tiongkok di LTS. Dibawah kepemimpinan Duterte Filipina menjadi negara lebih 

lunak dan memiliki keinginan dalam melakukan kerjasama untuk eksplorasi SDM 

yang ada di LTS bersama dengan Tiongkok. Pertemuan pertama ini juga menegaskan 

pentingnya dalam menjaga dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas, 

kebebasan navigasi di dalam maupun di atas LTS (Department of Foreign Affairs, 

2016). 

Rencana untuk melakukan kerjasama bersama Tiongkok ini semakin 

menampakan hasil. Hal tersebut terlihat dari beberapa kegiatan Presiden Duterte yang 

melakukan kunjungan kembali ke Tiongkok lebih tepatnya di Guizhou. Kunjungan 

yang dilakukan ini juga menjadi salah satu tahapan awal rencana kerjasama yang 

sudah direncanakan sebelumnya oleh Presiden Duterte dan Presiden Xi Jinping. 

Kunjungan yangdinamakan The Philippines-China Bilateral Consultation Mechanism 

on the South China Sea (BMC) ini dilakukan pada bulan Mei 2017 di Guizhou. 

Kedua negara saling bertukar pandangan mengenai isu-isu yang ada di LTS secara 

ramah, mendalam dan jujur. Filipina dan Tiongkok juga menegaskan kembali bahwa 

adanya komitmen kedua negara untuk meningkatkan rasa percaya satu sama lain 

(Department of Foreign Affairs, 2016). 

 Kedua negara juga melakukan peninjauan mengenai pengalaman mereka 

dalam LTS dan kerjasama yang sudah disepakati kedua negara ini untuk menciptakan 

suasana yang sehat dan stabil bagi hubungan bilateral Filipina dan Tiongkok. 

Pertemuan pertama dari kedua negara dalam BCM ini juga sebagai ajang dalam 



diskusi mengenai isu-isu yang termasuk promosi kerjasama maritim praktis untuk 

melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya dan adanya kemungkinan kedua negara 

ini untuk membentuk sebuah kelompok kerja teknis yang relevan. Dilakukanya 

pertemuan ini juga, memberikan kelancaran bagi kerjasama yang sedang dijalani 

Filipina dan Tiongkok (Department of Foreign Affairs, 2016). 

 Adanya pertemuan konsultasi bilateral antara Filipina dan Tiongkok pada 

Mei 2017 berjalan dengan lancar dan menghasilkan perkembangan yang baik dalam 

hubungan keduanya. Sehingga, pertemuan konsultasi bilateral antara Filipina dan 

Tiongkok ini kembali diadakan pada 13 Februari 2018 di Filipina. The 2nd Meeting 

of the Philippines - China Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea 

(BCM) ini dilakukan sebagai langkah akan pentingnya penyelesaian sengketa 

berkepanjangan LTS dengan cara yang konsisten dengan semangat persahabatan 

kedua negara. Filipina dan juga Tiongkok kini mulai memfokuskan kepada 

peningkatan dalam hubungan antara kedua negara sebagai peluang bagi pertumbuhan 

kerjasama dalam berbagai bidang (Department of Foreign Affairs, 2018).  

Menurut Alan Peter S. Cayetano sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, BCM 

sebagai tempat bagi Filipina dan Tiongkok untuk menghilangkan perbedaan yang ada 

diantara keduanya dengan cara damai. BCM juga sebagai alat untuk menunjukan 

kepadapublik bahwa melalui pertemuan ini, perselisihan dapat ditangani oleh kedua 

belah pihak secara damai serta, menggambarkan bagaimana kerjasama ini dapat 

menguntungkan kedua negara, walaupun perselisihan di LTS tidak mudah untuk 

diselesaikan bersama, Cayetano juga menambahkan bahwa dengan melakukan 



kerjasama ini tidak berpengaruh dalam komitmen Duterte untuk menjaga serta 

melindungi klaim teritorial negara dan hak maritim Filipina di LTS (Department of 

Foreign Affairs, 2018). 

Tindakan Duterte yang dilakukan melalui pertemuan BCM, telah 

memperlihatkan hasil yang baik dari kebijakan luar negeri Duterte, yakni: 

 adanya akses bagi nelayan Filipina di kawasan LTS. 

 adanya langkah-langkah untuk semua pihak dalam melindungi 

lingkungan dan ekosistem laut di LTS. 

 adanya komitmen Tiongkok dan semua pihak yang terkait untuk tidak 

membangun fitur yang tidak dihuni dengan deklarasi perilaku di LTS 

(Department of Foreign Affairs, 2018). 

Di samping itu, hasil dari pertemuan BCM juga menghasilkan adanya 

kegiatan kembali nelayan Filipina di kawasan Beting Scrborough untuk menjalani 

mata pencarian mereka dan secara keseluruhan situasi di LTS juga lebih stabil dari 

pada tahun-tahun sebelumnya. Cayetano menambahkan bahwa adanya perbincangan 

yang sedang berlangsung anatar kedua negara dan ada tindakan diplomatik 

berkelanjutan yang dilakukan Filipina guna melindungi kepentingan negara di LTS 

(Department of Foreign Affairs, 2018). 

 

 

 



Secara singkat dalam merangkum aktivitas-aktivitas Presiden Duterte di LTS, 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Aktivitas Presiden Duterte di Laut Tiongkok Selatan 

Bulan/ Tahun Aktivitas Presiden Duterte 

Oktober 2016 Presiden Duterte melakukan kunjungan dalam acara The Joint 

Statement of the Republic of Philippine and the People’s Republic 

of China Issued di Tiongkok. 

Oktober 2016 Presiden Duterte mulai mengurangi aktivitas angkatan laut Amerika 

Serikat untuk melakukan patroli di LTS. 

Desember 

2016 

Presiden Duterte menginginkan untuk mengesampingkan hasil 

keputusan pengadilan arbitrase internasional tahun 2016, untuk tidak 

menggunakan keputusan tersebut dalam menyelesaikan konflik LTS. 

Mei 2017 Presiden Duterte melakukan kunjungan ke kapal perang Tiongkok di 

Davao, Filipina. 

Mei 2017 Melakukan pertemuan pertama dalam acara The Philippine-China 

Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea 

diGuizhou, Tiongkok. 

Februari 2018 Melakukan pertemuan untuk kedua kali dalam acara The 2
nd

 Meeting 

of Philippine –China Bilateral Consultation Mechanism on the South 

China Sea di Filipina 

 

 

 


