
BAB III 

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN FILIPINA DALAM SENGKETA 

LAUT TIONGKOK SELATAN 

Berdasarkan pada bab sebelumnya yang membahas mengenai aktivitas yang 

sudah dilakukan Presiden Duterte di LTS. Pada bab ini penulis akan menjelaskan 

faktor yang melatarbelakangi kebijakan atau aktivitas yang sudah dilakukan Presiden 

Duterte dalam sengketa LTS. Faktor pendorong ini meliputi context, principle of 

action, motivation and values, cognitive framework, dan cognitive-evaluative 

capabilities. 

3.1 Context 

Konteks dalam analisis kebijakan ini merupakan gambaran permasalahan 

yang sedang terjadi dan peluang yang dilihat Presiden Duterte sehingga Presiden 

Duterte melakukan perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa LTS. 

Analisis perubahan dilakukan Duterte ini merupakan kebijakan yang sangat 

berbeda dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan pada masa Presiden Benigno Aquino 

III, cenderung lebih keras dalam menyelesaikan sengketa LTS yang terjadi antara 

beberapa negara ASEAN dan Tiongkok. Kebijakan Presiden Benigno Aquino III 

terdahulu, lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Hukum atau 

jalur Pengadilan dimana Filipina menggugat Tiongkok pada tahun 2013. Kebijakan 

ini dilakukan untuk melawan Tiongkok guna mematahkan klaim-klaim Tiongkok di 

LTS (Ndi, 2016, hal. 13). Pada pertengahan 2016, Filipina mengalami pergantian 

Presiden Benigno Aquino III ke Presiden Duterte. Kebijakan Filipina dalam sengketa 



LTS ini juga mengalami perubahan pada masa pemerintahan Presiden Duterte. 

Naiknya Duterte sebagai Presiden Filipina yang baru, diharapkan dapat 

menyelesaikan  sengketa LTS. Harapan ini juga didasari pada janji Presiden Duterte 

untuk segera menyelesaikan sengketa LTS dan menjunjung tinggi hak kedaulatan 

Filipina.   

Kebijakan yang diambil Presiden Duterte untuk menjalin kerjasama dengan 

Tiongkok ini mendapatkan protes dari masyarakat Filipina. Protes yang terjadi 

dikarenkana adanya aktivitas Tiongkok di LTS. Protes mengenai kegiatan 

pembangunan yang dilakukan Tiongkok membuat banyak masyarakat Filipina 

menginginkan Presiden Duterte untuk memanfaatkan hasil keputusan dari pengadilan 

arbitrase internasional yang dikeluarkan pada tahun 2016 (Aljazeera News, 2018). 

Hasil keputusan tersebut sangat jelas bahwa aktivitas Tiongkok yang dilakukan di 

LTS dianggap sebuah pelanggaran. Masyarakat Filipina ini berfikir bahwa hasil 

keputusan tersebut dapat menghentikan aktivitas Tiongkok di LTS. Hasil keputusan 

PAI juga sebagai modal Filipina untuk menjaga hak kedaulatan maritim negara. 

Adanya modal ini, tidak dimanfaatkan baik oleh Presiden Duterte. Presiden Duterte 

lebih memilih untuk mengesampingkan hasil keputusan tersebut.  Presiden Duterte 

lebih memilih untuk menjalankan kerjasama untuk mengeksplorasi Sumber daya 

Alam (SDA) yang ada di LTS bersama dengan Tiongkok (South China Morning Post, 

2016). 

Perubahan kebijakan tersebut yang menjadi permasalahan di Filipina. 

Perubahan tersebut membuat banyak pertanyaan mengenai indikator atau alasan yang 



melatarbelakangi perubahan kebijakan Presiden Duterte dalam menyelesaikan 

sengketa LTS. 

 Dalam kebijakan ini Presiden Filipina mengambil peluang untuk memperbaiki 

hubungan bilateral  kepada Tiongkok. Dengan memiliki hubungan yang baik antar 

kedua negara Presiden Duterte berpikir akan mendatangkan keuntungan bagi Filipina 

dna negara-negara lain tidak dapat menghentikan Tiongkok di LTS (South China 

Morning Post, 2016). Hal ini yang membuat Presiden Duterte memilih untuk 

menyelesaikan sengekta LTS melalui kerjasama dengan Tiongkok.  

3.2 Princiole of Action 

 Prinsip dasar dari kebijakan ini yaitu kemanfaatan.  Hal ini  yang menjadi 

faktor utama yang mendorong tindakan tersebut. sehingga, Presiden Duterte 

menginginkan untuk melakukan perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa LTS. 

3.2.1 Memanfaatkan Sumber Daya Alam di LTS 

 Kebijakan untuk melakukan eksplorasi pemanfaatan SDA yang ada di LTS. 

Kebijakan ini juga yang dianggap dapat membantu Filipina dalam mengatasi 

permasalahan krisis SDA Filipina. SDA yang terdapat di LTS, menjadikan kawasan 

LTS sebagai kawasan yang menguntungkan bagi negara yang menguasai LTS. 

Permasalahan demi permasalahan telah terjadi di kawasan ini, LTS banyak 

diperebutkan berbagai negara di sekitarnya. Filipina dan Tiongkok sudah lama 

menjadi salah satu negara yang memperebutkan kawasan ini. Pada akhirnya, kedua 

negara ini memutuskan untuk menjalin kerjasama guna memanfaatkan SDA di LTS. 

Perubahan kebijakan Filipina yang dilakukan Presiden Duterte juga dikarenakan, 



adanya prediksi bahwa cadangan minyak Filipina akan habis pada tahun 2020 (The 

Economis, 2018). Selain itu, persediaan gas alam Filipina juga diprediksi akan habis 

pada tahun 2030 (Hilario, 2018) .  

Prediksi ini membuat pemerintah Filipina untuk mencari cadangan SDA yang 

baru untuk mencukupi kebutuhan energi di Filipina. Jika menipisnya cadangan gas 

alam dan minyak Filipina, maka membuat Filipina harus mengimpor gas alam dan 

minyak. Impor gas alam dan minyak untuk mencukupi kebutuhan negara, Filipina 

harus mengeluarkan biaya yang besar untuk impor SDA dari negara lain. Hal ini 

menjadi masalah yang serius bagi negara Filipina dan dibutuhkannya solusi yang 

tepat untuk menangani masalah tersebut. Presiden Duterte dalam masalah ini lebih 

memilih untuk melakukan perubahan baru pada kebijakan Filipina untuk mengatasi 

masalah krisis SDA yang akan dialami oleh Filipina. Adanya kekhawatiran ini juga, 

menjadi salah satu faktor pendukung perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa 

LTS. Dengan kekayaan SDA yang dimiliki LTS diperkirakan ada sekitar 900 triliun 

kaki kubik cadangan gas alam dimana jumlah tersebut juga setara dengan cadangan 

minyak yang dimiliki Qatar. Kemudian, adanya  cadangan minyak sebanyak  28 

miliar barel menurut  Lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information 

Administration --EIA) (Roza, Nainggolan, & Muhamad, 2013, hal. 86). 

Memanfaatkan SDA yang ada di LTS ini juga menjadi sebuah 

tantangantersendiri untuk Filipina, dimana dalam pemanfaatan SDA yang terbilang 

banyak membutuhkan teknologi dan pendanaan keuangan yang besar juga untuk 

dapat menikmati hasil SDA di kawasan LTS. Filipina sendiri terbilang cukup minim 



dalam hal keuangan dan kurangnya teknologi yang canggih yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengeboran di LTS (Lee-Brago, 2018). Hal ini, juga yang menjadi 

salah satu tindakan Presiden Duterte untuk melakukan eksplorasi pemanfaatkan di 

LTS. Kemajuan teknologi dan ekonomi Tiongkok yang terbilang sudah mampu untuk 

melakukan pengeboran di LTS ini dapat dimanfaatkan bagi Filipina untuk merangkul 

Tiongkok dalam kerjasama memanfaatkan potensi di kawasan LTS.  

3.3 Motivation and Value 

Motivasi dan Nilai dalam analisis ini juga berpengaruh dalam cara berpikir 

Presiden Duterte dalam mempertimbangkan segala sesuatunya untuk mengeluarkan 

kebijakan yang dianggap akan menghasilkan keuntungan bagi Filipina. 

3.3.1 Motivation 

 Motivasi dalam perubahan kebijakan Presiden Duterte ini dipengaruhi dari 

beberapa motivasi. Salah satu motivasi adanya perubahan tersebut merupakan 

keinginan Presiden Duterte untuk menarik investor Tiongkok ke Filipina. 

3.3.1.1 Menarik Investor Tiongkok ke Filipina 

Motivasi Presiden Duterte menarik Investor Tiongkok untuk berinvestasi di 

Filipina adalah salah satu keinginan dan tujuan Presiden Duterte dalam perubahan 

kebijakan Filipina dalam sengketa LTS. Menarik investor Tiongkok ini, guna 

membantu pengembangan Filipina pada beberapa sektor dan ketidak percayaan 

kepada AS (Santamaria, 2018, hal. 3). Di samping itu, adanya perubahan kebijakan 

yang dilakukan Presiden Duterte ini dapat membuat investor Tiongkok semakin 



percaya untuk menanamkan saham mereka di Filipina. Kemudian, ini juga dibuktikan 

keterbukaan Filipina pada Tiongkok dalam mempererat hubungan bilateral Filipina 

dan Tiongkok semakin membantu menciptakan kepercayaan para investor Tiongkok. 

Memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok, Presiden Duterte percaya akan 

menghasilkan hasil yang baik bagi Filipina seperti, investasi proyek dan 

pembangunan infrastruktur di Filipina. Hal itu saat ini sangat dibutuhkan Filipina 

dalam pembangunan infrastruktur domestik yang dapat membantu memajukan 

Filipina dengan infrastruktur yang bagus. 

3.3.2 Value 

Nilai yang dianut Presiden Duterte juga menjadi salah satu faktor pendorong 

perubahan kebijakan Filipina. Ada beberapa nilai yang dianut Presiden Duterte, nilai 

ini yang dianggap menjadi dasar dari pemikiran Presiden Duterte dalam mengambil 

kebijakan seperti nilai Independent dan Nasionalism. 

3.3.2.1 Independent 

 Presiden Duterte mendeklarasikan “Independent Foreign Policy” pada awal 

kepemimpinannya sebagai Presiden Filipina (Castro, 2016, hal. 140). Kemandirian 

yang ditanamkan dalam diri seorang Presiden Duterte ini juga menjadi salah satu 

dasar pemikiran dalam mengambil kebijakan. Keinginan untuk tidak meneruskan 

kebijakan Presiden Aquino yang melibatkan lembaga atau badan Hukum dalam 

permasalahan Filipina, menjadi salah satu alasan Presiden Duterte mengambil 

tindakan untuk mengesampingkan hasil keputusan arbitrase internasional. Hal ini, 

dilakukan dikarenakan Presiden Duterte tidak tertarik atau tidak mau untuk 



melibatkan lembaga atau badan hukum seperti pengadilan arbitrase internasional dan 

ASEAN yang dapat berperan mediasi dalam masalah LTS (Santamaria, 2018, hal. 3). 

Presiden Duterte menginginkan untuk menyelesaikan segala permasalahan negara 

dengan cara sendiri, sehingga tidak adanya campur tangan oleh pihak luar dalam 

permasalahan Filipina. 

  Menurut Presiden Duterte negara yang mandiri adalah negara yang dapat 

mengeluarkan kebijakannya sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar yang dapat 

mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kemudian, Presiden Duterte juga merasa 

kurangnya minatnya terhadap pemain luar seperti Amerika Serikat (Santamaria, 

2018).  

3.3.2.2 Pragmatisme 

 Nilai yang dianut seseorang akan berpengaruh kepada cara berpikir seseorang, 

hal ini juga terjadi pada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Presiden Duterte 

menganut nilai pragmatisme. Sebelum menjabat menjadi Presiden Filipina, ia terlebih 

dahulu menjabat sebagai walikota salah satu kota di Filipina yaitu Davao sejak 1988. 

Setelah menjabat sebagai walikota kini Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina 

sejak Juli 2016. Menjabat sebagai Presiden Filipina, Duterte memiliki tanggung 

jawab yang besar dimana, pada awal jabatannya Presiden Duterte harus 

menyelesaikan konflik dengan Tiongkok pada sengketa LTS yang sebelumnya sudah 

dilakukan oleh Presiden Benigno Aquino III. Penyelesaian melalui cara Presiden 

Aquino dengan melibatkan badan Hukum, yakni Presiden Aquino lebih memilih 

mencari pihak ketiga dalam sengketa LTS dengan Tiongkok. Hasil keputusan 



arbitrase internasional diumumkan ketika Presiden Duterte baru menjabat sebagai 

Presiden Filipina. 

 Sebelumnya, Presiden Aquino meminta Presiden Duterte untuk melasnjutkan 

kebijakannya untuk menekan Tiongkok untuk mematuhi hasil dari PAI. Pada saat 

hasil PAI, Tiongkok memberikan sebuah ancaman perang kepada Filipina. Dengan 

adanya perang dari Tiongkok, Presiden Duterte lebih memilih untuk diam dan 

menjalin negosiasi dengan Tiongkok karena percaya dengan melakukan negosiasi 

merupakan cara dalam menghindari perang. Hal ini, dilakukan dikarenakan Presiden 

Filipina menyadari ketidakmampuan Filipina dalam berperang dengan Tiongkok dan 

dikarenakan Presiden Duterte lebih fokus kepada peningkatan perdagangan dan 

ekonomi hubungan dengan Tiongkok. Adanya keinginan untuk memperdalam 

hubungan bilateral dengan Tiongkok. Presiden Duterte lebih memilih untuk 

melakukan kerjasama dengan negara-negara lain ketimbang harus berperang dengan 

negara lain yang hanya akan mendapatkan kerugian yang besar satu sama lain (Wong, 

2017, hal. 2).   

3.4 Cognitive Framework  

 Kerangka kognitif merupakan gabungan informasi lengkap dan pengetahuan 

penuh mengenai situasi pilihan aktor, alternatif dan hasil akhir dari tiap pilihan. Jadi, 

variabel ini membahas mengenai informasi lengkap kedua alternatif Presiden Duterte 

dalam menyelesaikan sengketa LTS dengan Tiongkok. Dalam variabel ini juga 

sedikit membahas mengenai institusi yang mendukung kebijakan Presiden Duterte. 



Presiden Duterte memilih untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Hal 

ini dilakukan karena Presiden Duterte lebih fokus kepada peningkatan perdagangan 

dan ekonomi hubungan dengan Tiongkok kemudian adanya keinginan untuk 

memperdalam hubungan bilateral dengan Tiongkok. (Wong, 2017, hal. 2). Hasil yang 

ingin didapatkan Presiden Duterte yakni peningkatan hubungan bilateral Filipina dan 

Tiongkok serta peningkatan investasi dengan Tiongkok. Mengambil tindakan dalam 

mengeluarkan kebijakan untuk eksplorasi SDA yang berada di LTS, Presiden Duterte 

pada dasarnya mempunyai peluang besar untuk mewujudkan kerjasama tersebut. 

Terlihat dari adanya dukungan oleh dua majelis kongres Filipina dan adanya 

dukungan dari pengadilan yang dapat membantu dalam mengatasi hambatan dari 

legislatif, serta adanya dukungan hukum untuk mengatur pembangunan kerja sama 

tersebut. Kemudian, proses dalam reformasi konstitusional pada dasarnya sudah 

dibuat dan hal ini akan dipercayakan akan membantu dan mendukung kebijakan 

Presiden Duterte tersebut. Dengan adanya dukungan ini menjadi modal Presiden 

Duterte untuk segera mewujudkan kerjasama di LTS dengan Tiongkok (Santamaria, 

2018, hal. 4). Kerja sama ini dianggap akan menghasilkan keuntungan untuk Filipina 

dengan peluang hubungan bilateral yang membaik dan adanya bantuan-bantuan serta 

pinjaman yang datang dari Tiongkok. 

Pada pilihan alternatif  lain yaitu dengan melanjutkan kebijakan Benigno 

Aquino III untuk memanfaatkan hasil keputusan arbitrase internasional. Kebijakan 

Presiden Benigno Aquino III terdahulu, lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa 

melalui jalur hukum atau jalur pengadilan dimana Filipina menggugat Tiongkok pada 



tahun 2013. Kebijakan ini dilakukan untuk melawan Tiongkok guna mematahkan 

klaim-klaim Tiongkok di LTS (Ndi, 2016, hal. 13). Kebijakan ini dianggap akan 

menyelesaikan masalah Filipina dan Tiongkok di LTS. Tetapi, jika Presiden Duterte 

menggunakan alternatif ini vesarnya kemungkinan terjadinya perang antara Filipina 

dan Tiongkok. Pada awal hasil dikeluarkan PAI, Tiongkok sudah melayangkan 

ancaman perang kepada Filipina (Mogato, 2017). Namun, menurut Presiden Duterte 

militer Filipina tidak mampu melawan militer Tiongkok (South China Morning Post, 

2018). Sehingga altrenatif ini yang dihindari Presiden Duterte dikarenakan Presiden 

Duterte tidak mau mendapatkan kerugian besar dari perang tersebut. 

3.5 Cognitive-evaluative Capabilities 

 Cognitive-evaluative Capabilities yaitu aktor sudah memperhitungkan pilihan 

dengan kebenaran dan sesuai dengan fakta yang ada sehingga setelah dipilih tidak 

akan menimbulkan dilema. 

Setelah melihat hasil yang dibawa dari kebijakan terdahulu hanya akan 

membuat permasalah ini semakin rumit. Sehingga, Presiden Duterte lebih memilih 

untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan lebih terbuka kepada Tiongkok. Dengan 

kebijakan yang Presiden Duterte ambil, Presiden Duterte melihat akan adanya 

keuntungan dari kebijakan seperti; peningkatan hubungan bilateral dengan Tiongkok 

dan peningkatan FDI Tiongkok di Filipina.  

3.5.1 Peningkatan Hubungan Bilateral Filipina dan Tiongkok 

Perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Duterte ini didasari adanya 

peluang untuk memperbaiki hubungan Filipina dengan Tiongkok. Hubungan Filipina 



dan Tiongkok dari beberapa tahun yang lalu mengalami kerenggangan. 

Kerenggangan hubungan antara kedua negara ini terjadi pada masa pemerintahan 

Presiden Benigno Aquino III. Ketidak harmonisan ini, dikarenakan adanya upaya 

Presiden Benigno Aquino III untuk menyelesaikan permasalahan LTS melalui jalur 

Pengadilan (Tuazon, 2014, hal. 6). Presiden Benigno Aquino III mengajukan 

mengenai aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan Tiongkok ke PAI di Den Haag, 

Belanda. Upaya yang dilakukan ini juga berdampak pada hubungan keduanya, 

dimana upaya ini membuat ketegangan antara kedua negara pada sengketa LTS. 

Memanasnya konflik LTS ini berpengaruh juga terhadap hubungan diplomatik kedua 

negara. Penurunan hubungan kedua negara ini terlihat dari beberapa kerjasama yang 

dilakukan keduanya, dimana penurunan hubungan bilateral tersebut terjadi pada masa 

pemerintahan Presiden Benigno Aquino III. Penurunan kerjasama antara Filipina dan 

Tiongkok dapat dilihat pada tabel 2; 

Table 2. Tabel Jumlah Perjanjian Filipina dan Tiongkok Pada Periode 

Kepemimpinan Presiden di Filipina. 

No. Presiden Jumlah Perjanjian 

1 Ferdinand Marcos (1975-

Januari 1986) 

8 Perjanjian 

2 Corazon Aquino (Februari 

1986-Juni 1992) 

3 Perjanjian 

3 Fidel Ramos (Juli 1992–

Juni 1998)  

3 Perjanjian 

4 Joseph Estrada (Juli 1998-

pertengahan Januari 2001) 

8 Perjanjian 



5 Gloria Macapagal Arroyo 

(Januari 2001–Juni 2010)  

61 Perjanjian 

6 Benigno S Aquino III 

(Juni 2010–Juni 2016) 

2 Perjanjian 

7 Rodrigo Duterte (Juni 

2016-saat ini) 

13 Perjanjian 

Sumber: (Arihito, 2017, hal. 959) 

Tabel diatas menunjukkan jumlah perjanjian antara Filipina dan Tiongkok. 

Pada tabel terlihat jelas jumlah perjanjian yang  telah ditandatangani kedua negara, 

pada masa pemerintahan di bawah Presiden Benigno Aquino III hanya ada dua 

perjanjian. Dua perjanjian ini merupakan perjanjian yang disepakati pada tahun 2011 

dan pada masa pemerintahan Presiden Tiongkok Hu Jintao, mengenai isu-isu 

kontroversial yang dapat dipisahkan dari sisi hubungan bilateral keduanya. 

Selanjutnya yaitu perjanjian mengenai budaya Filipina dan Tiongkok pada tahun 

2015, dengan membuat workshop mengenai “Developing Dialogues for Local 

Governance Towards Sustainable and Liveable Communities” acara ini berlangsung 

pada 13-14 November 2015 (Department of Foreign Affairs, 2015). Dengan hanya 

memiliki dua perjanjian, hal ini menunjukkan hubungan kedua negara yang kurang 

harmonis. Dalam masalah ini terlihat peluang baru bagi Presiden Duterte untuk 

memperbaiki hubungan Filipina dan Tiongkok. 

 Tabel di atas juga menunjukkan jumlah perjanjian yang dimiliki kedua negara 

pada masa pemerintahan Presiden Duterte dimana perjanjian kedua negara ini 

mengalami peningkatan dari pada pemerintahan sebelumnya. Masa jabatan Presiden 

Duterte yang belum lama ini telah membuahkan hasil yang bagus dalam 



perkembangan hubungan Filipina dan Tiongkok. Ada sekitar tiga belas perjanjian 

yang telah Filipina dan Tiongkok sepakati pada awal pemerintahan Presiden Duterte.  

Berikut tiga belas penjanjian yang sudah ditandatanganin kedua negara (Ranada, 

2016) 

1. Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government 

of the Republic of the Philippines and the Government of the People's 

Republic of China 

2. Memorandum of Understanding between the National Economic and 

Development Authority of the Republic of the Philippines and the National 

Development and Reform Commission of the People's Republic of China for 

Developing Cooperation on Production Capacity and Investment 

3. Memorandum of Understanding between the Department of Transportation 

and the Department of Public Works and Highways of the Republic of the 

Philippines and the National Development and Reform Commission of the 

People's Republic of China on Transportation Infrastructure Cooperation 

Project List 

4. Memorandum of Understanding between the Department of Trade and 

Industry of the Republic of the Philippines and the Ministry of Commerce of 

the Government of the People's Republic of China on Strengthening Bilateral 

Trade, Investment and Economic Cooperation 

5. Memorandum of Understanding between the National Economic and 

Development Authority of the Republic of the Philippines and the Ministry of 

Commerce of the People's Republic of China on Formulation of the 

Development Program for Economic Cooperation 

6. Memorandum of Understanding between the Department of Finance of the 

Republic of the Philippines and the Ministry of Commerce of the People's 

Republic of China on Supporting the Conduct of Feasibility Studies for Major 

Projects 

7. Action Plan on Agricultural Cooperation between the Department of 

Agriculture of the Republic of the Philippines and the Ministry of Agriculture 

of the People’s Republic of China 2017-2019 

8. Memorandum of Agreement between the State Council Information Office of 

the People’s Republic of China and the Presidential Communications 

Operations Office of the Government of the Republic of the Philippines on 

News and Information Exchange, Training and for other Purposes 



9. Memorandum of Understanding between the Department of Agriculture of the 

Republic of the Philippines and the General Administration of Quality 

Supervision Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China on 

Cooperation of Animal and Plant Inspection and Quarantine 

10. Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and the 

China Coast Guard on the Establishment of a Joint Coast Guard Committee 

on Maritime Cooperation 

11. Implementation Program of the Memorandum of Understanding on Tourism 

Cooperation between the Department of Tourism of the Republic of the 

Philippines and the National Tourism Administration of the People’s Republic 

of China 2017-2022 

12. Protocol on Cooperation between the Philippines Drug Enforcement Agency 

and the Narcotics Control Bureau of the Ministry of Public Security of the 

People’s Republic of China; and 

13. Memorandum of Understanding on Financing Cooperation between the 

Export-Import Bank of China and the Government of the Republic of the 

Philippines, represented by the Department of Finance 

 

Hal ini juga semakin membuktikan adanya keinginan Presiden Duterte untuk 

mempererat kedekatannya dengan Tiongkok. Kemudian, dengan peningkatan 

hubungan kedua negara akan semakin membuka peluang Presiden Duterte untuk 

menciptakan hubungan persahabatan dengan Tiongkok. Salah satu upaya dalam 

memperbaiki hubungan dengan Tiongkok yaitu melalui kerjasama. Melihat, 

perkembangan ekonomi Tiongkok yang kini menjadi salah satu negara dengan 

perekonomian yang besar, hal ini yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Presiden 

Duterte. Keinginan Presiden Duterte dalam memeprbaiki hubungan bilateral dengan 

Tiongkok ini sudah tercapai. 



3.5.2 Peningkatan Investasi Tiongkok di Filipina 

Tujuan dalam menjalin hubungan bilateral suatu negara tidak lepas dari 

masalah ekonomi, hal ini juga menjadi salah satu tujuan Presiden Duterte dalam 

mengubah kebijakan Filipina dalam sengketa LTS. Presiden Duterte melihat peluang 

ekonomi yang besar ketika memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Peluang 

ekonomi merupakan tujuan dari perubahan kebijakan, dengan dilatarbelakangi adanya 

keinginan Presiden Duterte untuk memanfaatkan perekonomian Tiongkok. Peluang 

Ekonomi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Duterte.  

 Perekonomian Tiongkok yang besar membuat Presiden Duterte untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Tiongkok. Hal ini, juga diperkuat selama masa jabatan 

Presiden Duterte bahwa Foreign Direct Investment (FDI) dari Tiongkok mengalami 

peningkatan di Filipina. Peningkatan FDI Tiongkok ini terbilang cukup tinggi dari 

pada FDI pada masa presiden sebelumnya, Presiden Benigno Aquino III. Peningkatan 

ini bisa dilihat pada Grafik 1 yang menggambarkan peningkatan FDI Tiongkok di 

Filipina pada waktu 21 bulan awal jabatan Presiden Benigno Aquino III dan Presiden 

Duterte (Tiglao, 2018). 

Grafik 1. Peningkatan FDI Tiongkok di Filipina antara Presiden Benigno 

Aquino III dan Presiden Duterte. 



 

Sumber: Bangko Sentral NG Pilipinas (Tiglao, 2018) 

Seperti pada tabel di atas terlihat perbedaan jauh FDI Tiongkok antara masa 

Presiden Duterte dan Presiden Benigno Aquino III. Peningkatan FDI Tiongkok 

menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi Filipina untuk meningkatkan 

perekonomian negara. Adanya peningkatan FDI Tiongkok di Filipina juga 

menjadikan bukti kedekatan hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok dimana 

hal ini juga sebagai bukti dampak positif dari perubahan kebijakan Presiden Duterte 

yang melakukan kerjasama untuk memanfaatkan potensi yang ada di LTS. Karena 

hubungan baik dengan Tiongkok merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi 

perubahan kebijakan Filipina yang dilakukan Presiden Duterte dalam sengketa LTS. 

Terbukti karena keberhasilan dalam memanfaatkan keuntungan ekonomi ini 

berdampak dengan adanya tiga belas perjanjian dengan transaksi investasi sebesar $ 

13,5 miliar, adanya pinjaman dengan bunga rendah sebesar $ 9 miliar, dan adanya 
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investasi $ 15 juta untuk rehabilitas narkoba yang diperuntukkan mendukung 

kampanye anti-narkoba, hal ini sebagai bentuk dukungan Tiongkok terhadap 

kebijakan “perang narkoba” yang dideklarasikan oleh Presiden Duterte. Pendapatan 

investasi dan pinjaman tersebut dihasilkan melalui pertemuan The Joint Statement of 

the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China issued di Beijing 

pada tahun 2016 (Koty, 2016) . 

Di bawah pemerintahan Presiden Duterte juga, adanya investasi Tiongkok 

mengenai kebijakan belt and road initiative.  Kebijakan Tiongkok ini dimulai pada 

tahun 2013, kebijakan ini dilakukan untuk membuka jalur perdagangan luar negeri 

yaitu dengan berinvestasi dalam membangun infrastruktur di 100 negara. Tiongkok 

melakukan investasi di Filipina juga karena salah satu kota di Filipina yaitu Davao 

merupakan kota yang strategis, dimana Davao ditempatkan sebagai orang-orang 

Tiongkok untuk melakukan pengiriman sumber daya mineral. Tiongkok berinvestasi 

di Filipina dalam upaya pembaruan infrastruktur senilai $ 169 miliar, kontrak ini 

belaku hingga lima tahun pada masa jabatan Presiden Duterte.  Dengan adanya 

investasi dengan jumlah yang besar ini juga menjadi sebuah motivasi dari Filipina 

untuk mendorong lebih banyak lagi investasi Tiongkok di Filipina (Jennings, 2018). 

Sehingga, investasi Tiongkok ini juga dapat membantu Filipina untuk 

mengembangkan infrastruktur. 

 

keuntungan dalam meningkatkan hubungan bilateral dan investasi dengan 

Tiongkok merupakan hal penting bagi Presiden Duterte dalam mengembangkan 



Filipina, dikarenakan peningkatan hubungan bilateral dan investasi ini dapat 

membantu memajukan Filipina dalam berbagai bidang seperti pada bidang 

infrastruktur dan ekonomi negara. Kebijakan untuk melakukan kerjasama ini dinilai 

Presiden Duterte akan mendatangkan keuntungan yang banyak bagi Filipina dari pada 

kerugian yang didapatkan. 

Pembahasan dalam bab ini, dapat diambil kesimpulan dalam 

mempertimbangkan cost dan benefit. Cost dari kebijakan ini adalah menurunnya citra 

Presiden Duterte di kalangan masyarakat Filipina, bahwa masyarakat berpikir Duterte 

sebagai Presiden Filipina ini tidak peduli dengan masyarakat Filipina dikarenakan 

Presiden Duterte tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil 

keputusan arbitrase internasional yang dikeluarkan pada tahun 2016.  

  Di samping itu, kebijakan ini dirasa mendatangkan banyak benefit, yakni 

keberhasilan Presiden Duterte dalam meningkatkan hubungan bilateral Filipina dan 

Tiongkok sehingga Filipina menerima banyak bantuan atau pinjaman dari Tiongkok 

serta peningkatan investasi Tiongkok di Filipina dan adanya aktivitas nelayan Filipina 

lagi di LTS dimana pada sebelumnya nelayan Filipina dilarang oleh Tiongkok untuk 

mencari mata pencarian di wilayah LTS. Selain itu yang menjadi salah satu tindakan 

Presiden Duterte untuk melakukan eksplorasi pemanfaatkan di LTS. Kemajuan 

tekhnologi dan ekonomi Tiongkok yang terbilang sudah mampu untuk melakukan 

pengeboran di LTS ini dapat dimanfaatkan bagi Filipina untuk merangkul Tiongkok 

dalam kerjasama memanfaatkan potensi di kawasan LTS. Sehingga Filipina juga akan 

mendapat bagian dari SDA di LTS. 



Di samping itu juga, Presiden Duterte tidak memperdulikan Tiongkok akan 

mematuhi keputusan PAI atau tidak, Presiden Duterte hanya peduli kepada bantuan 

keuangan dari Tiongkok, mengamankan aliran pendapatan di masa depan, dan royalti 

pemerintah atas minyak dan gas alam dari LTS serta, membatasi ketergantungan 

minyak impor untuk memenuhi kebutuhan minyak Filipina dan meningkatkan 

keamanan energi Filipina dalam jangka panjang. Presiden Duterte dalam 

kebijakannya lebih memilih untuk memanfaatkan keuntungan semaksimal mungkin 

dari Tiongkok sehingga pada akhirnya Presiden Duterte lebih memilih untuk 

mendekatkan diri dengan Tiongkok dan melakukan kerjasama dalam eksplorasi SDA 

di LTS.  Kebijakan yang diambil Presiden Duterte adalah sebuah kebijakan yang 

tepat dalam menjaga segala kepentingan Filipina di masa depan. 

Dengan keuntungan yang sudah dipaparkan di atas, terlihat benefit lebih besar 

didapatkan dari pada cost, sehingga Presiden Duterte lebih memilih untuk 

menggunakan kebijakan baru yaitu bekerja sama dengan Tiongkok di LTS yang 

dianggap dapat menyelesaikan sengketa LTS dengan Tiongkok. 

 


