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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak lama, Filipina memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika 

Serikat. Sejak kemerdekaannya pada 1946, Filipina dan Amerika Serikat memiliki 

hubungan yang dikenal dengan ‘special relationship’. 1  Filipina dan Amerika 

Serikat membentuk berbagai kerja sama seperti ekonomi, dan keamanan. Amerika 

Serikat pun memanfaatkan hubungannya dengan Filipina untuk mempertahankan 

pengaruhnya sebagai hegemon terutama di  kawasan Asia.  

Amerika Serikat merupakan salah satu dari dua negara adikuasa saat itu 

yang memiliki kekuasaan ekonomi dan militer yang sangat besar. Pengaruhnya di 

Asia juga sangat besar. Selain Uni Soviet, tidak ada negara yang mampu menyaingi 

pengaruhnya di kawasan.  

Namun, sejak Deng Xiao Ping melakukan liberalisasi ekonomi pada 1978 

dan dibukanya pasar saham Shanghai pada 1990 perekonomian Tiongkok pun terus 

meningkat.2 Ini menjadi landasan untuk Tiongkok sebagai negara yang cukup 
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dipandang dalam sistem internasional dan mulai menyebarkan pengaruhnya di 

kawasan Asia.  

Ekonomi Tiongkok yang terus berkembang menyebabkan perkembangan di 

sektor lainnya seperti: kekuatan militer, infrastruktur, maupun pendidikan. Dengan 

meningkatnya berbagai sektor pembangunan, Tiongkok sendiri pun berkembang 

menjadi negara yang kuat. Tiongkok menggunakan kesempatan ini untuk 

menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lainnya terutama dalam kawasan Asia. 

Ini menyebabkan Tiongkok menjadi salah satu saingan terbesar untuk hegemoni 

Amerika Serikat terutama dalam kawasan Asia.  

Bangkitnya Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar menyatakan adanya 

perubahan dalam distribusi kekuasaan di dalam struktur internasional. Dengan 

pertumbuhan ekonomi, modernisasi militer, dan penyebaran pengaruhnya terutama 

melalui soft power, Tiongkok bangkit menjadi kekuatan terbesar yang mampu 

menyaingi Amerika Serikat. 3  Ada kemungkinan bahwa kedudukan Amerika 

Serikat di dalam sistem internasional dapat digantikan Tiongkok apabila Amerika 

Serikat kalah bersaing dengan Tiongkok.  

Perubahan dalam struktur internasional tentu saja akan mempengaruhi 

negara-negara di dalam sistem internasional terutama negara kekuatan menengah 

dan kecil. Bangkitnya Tiongkok yang mengubah struktur kekuasaan internasional 

pun mempengaruhi negara-negara lainnya khususnya di dalam kawasan Asia. 

 
3 Nguyen Thi Thuy Hang, “The Rise of China: Challenges, Implications, and Options for 
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Berdasarkan konsep outside-in yang dikemukakan oleh Waltz,  kondisi eksternal di 

sistem internasional akan mempengaruhi kondisi dan kebijakan domestik suatu 

negara.4 Konsep ini tercerminkan melalui negara-negara yang terpengaruh oleh 

kebangkitan Tiongkok yang mengubah struktur kekuasaan internasional. Kebijakan 

luar negeri masing-masing negara pun terpengaruh oleh perubahan ini. Salah 

satunya adalah Filipina yang merupakan negara dengan kekuatan kecil (small 

power).5   

Filipina yang terkenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan 

Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Tiongkok. Meskipun diliputi 

ketegangan, Filipina tetap memiliki hubungan dengan Tiongkok. Namun, dengan 

adanya isu sengketa Laut Cina Selatan hubungan kedua negara pun menjadi 

semakin buruk. Filipina yang memiliki dukungan dari Amerika Serikat merasa 

tidak ada masalah dengan adanya ketegangan dengan salah satu negara besar di 

kawasan.  

Sejak kebangkitan Tiongkok menjadi kekuasaan besar di dalam sistem 

internasional, pendekatan Filipina terhadap Tiongkok pun berubah. Di bawah 

pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, hubungan Filipina dan Tiongkok membaik. 

Duterte memilih untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok untuk keuntungan 

ekonomi dan sedikit mengesampingkan isu sengketa Laut Cina Selatan karena 
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dianggap dapat diselesaikan secara baik-baik.6   Hal ini terlihat dari perubahan 

strategi kebijakan luar negeri Filipina.  

 Dengan adanya perubahan struktur global melalui kebangkitan Tiongkok 

sebagai kekuatan besar di regional dan internasional, Filipina yang memiliki 

hubungan baik dengan Amerika Serikat juga memilih untuk tetap berhubungan baik 

dengan Tiongkok. Filipina yang menjadi sekutu terpenting Amerika Serikat di 

kawasan Asia Tenggara karena letak geografis yang strategis, juga memilih untuk 

bekerja sama dengan Tiongkok akibat kedekatan geografisnya dengan kekuatan 

besar baru tersebut. Hal ini disebabkan karena Filipina yang berada dalam kawasan 

Asia terletak dekat secara geografis dengan Tiongkok dan juga adanya kepentingan 

Filipina dengan Tiongkok.   

 Sehingga, Filipina tidak dapat hanya berada dalam status quo. Filipina yang 

dari awal sudah membentuk hubungan dengan Amerika Serikat harus mengubah 

strategi kebijakan luar negerinya akibat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan 

besar. Kebijakan luar negeri Filipina yang awalnya tidak begitu baik dengan 

Tiongkok berubah untuk menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. 7  Untuk 

melengkapi perubahan strategi Filipina, Duterte pun menegaskan bahwa kebijakan 

luar negeri Filipina adalah ‘independen’ yang tidak berpihak kepada siapapun.8 Hal 

ini megimplikasikan bahwa Filipina tidak ingin terlalu condong kepada Amerika 

 
6 Shannon Tiezzi, “China-Philippines Relations: Can the 'Rainbow' Last?” The Diplomat. 

22 November 2018, https://thediplomat.com/2018/11/china-philippines-relations-can-the-rainbow-
last/ (diakses pada 6 Maret 2019). 
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5 

  
 

Serikat pada saat ini. Dengan mengubah strategi kebijakan luar negerinya dari 

balancing menjadi hedging. Pernyataan kebijakan luar negeri Filipina ini 

merupakan bentuk dari perubahan kebijakan luar negeri terhadap dua kekuatan 

besar dalam sistem internasional.  

 Melihat situasi ekternal, kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar, 

mengakibatkan Filipina mengubah kebijakan luar negerinya yang sudah bertahan 

selama puluhan tahun. Penulis percaya bahwa kasus ini merupakan kasus yang 

menarik untuk diteliti terutama pada kebijakan luar negeri yang berubah serta 

dampak dari strategi baru tersebut. Oleh karena itu, penulis akan meneliti kebijakan 

luar negeri Filipina pasca kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sejak lama, Filipina memiliki hubungan spesial dengan Amerika Serikat 

dan hubungannya dengan Tiongkok pun tidak begitu baik ditambah dengan adanya 

isu sengketa Laut Cina Selatan. Namun, dengan kebangkitan Tiongkok sebagai 

kekuatan besar yang berada di Asia, Filipina mulai menjalin hubungan dengan 

Tiongkok. Hal ini menyatakan bahwa adanya perubahan dalam kebijakan luar 

negeri Filipina terhadap negara kekuatan besar.  

 Berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang hendak diteliti: 

1. Seperti apa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Filipina sebagai 

respon atas kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan 

besar? 
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2. Bagaimanakah relasi antara Filipina- Amerika Serikat setelah 

kebijakan tersebut dijalankan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana 

negara dengan kekuatan kecil seperti Filipina dapat terpengaruh dengan perubahan 

struktur global seperti bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan besar. Adapun tujuan 

lain dari penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana ‘special relationship’ 

Filipina-Amerika Serikat dapat terpengaruh oleh perubahan kebijakan luar negeri 

Filipina.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini juga memiliki kegunaan, yaitu untuk memberikan wawasan 

kepada masyarakat mengenai pengaruh dari perubahan struktur global terhadap 

negara kekuatan kecil seperti Filipina. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan informasi terbaru mengenai hubungan Filipina dengan kedua negara 

kekuatan besar ini setelah adanya perubahan kebijakan luar negeri akibat 

bangkitnya kekuasaan besar di kawasan.  

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Pada Bab I, Pendahuluan, penulis menyajikan Ikhtisar dari penelitian skripsi 

ini dengan menjelaskan latar belakang topik, rumusan masalah, serta tujuan dan 

kegunaan penelitian ini.  
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Selanjutnya pada Bab II, merupakan kerangka berpikir dari skripsi ini. 

Kerangka berpikir ini terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan 

pustaka berisi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang akan penulis 

bahas. Sedangkan, landasan teori berisi teori dan konsep yang akan penulis gunakan 

dalam menganalisis dalam pembahasan topik skripsi penulis, yaitu, kebijakan luar 

negeri Filipina pasca kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar.  

Bab III merupakan metodologi dari penelitian skripsi penulis. Metodologi 

ini menjelaskan pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisis data. Selain itu, penulis akan mejelaskan cara penyajian analisis 

penulis untuk bab selanjutnya.  

Untuk Bab IV, pembahasan, merupakan bab yang menganalisis topik skripsi 

dengan data-data yang telah penulis kumpulkan dengan teori dan konsep pada Bab 

2. Data-data yang penulis berhasil kumpulkan mengenai kebijakan luar negeri 

Filipina akan penulis analisis secara sistematis yang akan digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah.  

Terakhir, Bab V yang berisi kesimpulan dan saran dari skripsi ini. 

Kesimpulan yang berisi analisis dan ringkasan pada bab sebelumnya akan tertera 

pada bab ini. Penulis juga akan memberikan saran-saran terhadap kebijakan luar 

negeri Filipina yang merupakan respon dari kebangkitan Tiongkok


