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BAB II 

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA 

DAN CINA 
 

A. Hubungan Luar Negeri antara Filipina dan Cina 

Perkembangan Pola kebijakan luar negeri suatu negara 

dalam mengatur hubungan dengan negara lain di pengaruhi oleh 

faktor dalam negeri maupun luar negeri guna mencapai 

kepentingan nasional pada masing-masing negara yang 

melakukan hubungan bilateral dalam bidang apapun. 

Peningkatan hubungan antara Filipina dan Cina secara umum 

dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu ideologis dan geopolitis. 

Faktor ideologis sangat memengaruhi hubungan kedua negara 

saat Perang Dingin terjadi. Pada tahun 1950-1960an Filipina 

dan Cina mengalami masa-masa terburuknya. Cina dianggap 

memiliki niatan untuk menyebarkan ideologi Komunisme di 

Filipina, salah satunya dengan mengirim bantuan untuk Tentara 

Rakyat di Filipina.18 Kedua negara melakukan normalisasi 

hubungan pada tahun 1973. Selanjutnya pada tahun 1988 

Presiden Filipina Corazon Acquino saat itu melakukan 

kunjungan bersejarah ke Cina dengan menemui Deng Xiaoping 

dan berziarah ke makam leluhurnya di Provinsi Fujian.19  

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap hubungan 

negara Filipina dan Cina adalah geopolitik,  hal ini erat 

kaitannya dengan Laut Cina Selatan dimana Cina mengklaim 

secara sepihak  terhadap keseluruhan Laut Cina Selatan. Klaim 

ini diumumkan oleh Pemerintah Nasionalis (Kuomintang) pada 

tahun 1947 dan kemudian diadopsi oleh Pemerintah Komunis 

Cina pada tahun 1949. Hal ini diperkuat juga atas 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, 

                                                      
18 Tentara Rakyat yang dimaksud adalah tentara yang beraliran komunisme. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/philippines/forrel-prc.htm, diakses pada 
tanggal 20 januari 2018. 
19 ibid 

http://www.globalsecurity.org/military/world/philippines/forrel-prc.htm
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yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951, tidak 

disebutkan siapa yang berhak atas kepulauan Spratly dan 

sekitarnya.20 

Tentu saja dalam setiap pemerintahan mengalami 

perubahan model kebijakan politik luar negeri yang berbeda-

beda melihat kondisi dari berbagai aspek, sebelum tahun 

1970an Filipina tidak memiliki hubungan bilateral dengan Cina, 

hal ini dikarenakan Filipina menganggap Cina sebagai 

ancaman. Saat itu Filipina yakin bahwa Cina, yang sejak 1949 

dikuasai oleh rezim komunis, praktis dianggap sebagai 

ancaman bagi Filipina yang cenderung condong pada Amerika 

Serikat. Disisi lain juga Filipina beranggapan bahwa Cina 

berniatan untuk menggunakan kekuatan militer untuk 

meruntuhkan tatanan di kawasan Asia Tenggara.21 Hal ini 

semakin diperkuat dengan dekatnya hubungan diplomatik 

Filipina dan Taiwan, Filipina  memiliki hubungan bilateral yang 

erat dengan pemerintah Nasionalis (Kuomintang) Taiwan. 

Filipina memandang Taiwan sebagai negara sekutu sekaligus 

sahabat dekat.  

Melalui Taiwan Relations Act (TRA), Taiwan 

mendapatkan payung perlindungan penuh oleh Amerika 

Serikat. Hubungan baik Filipina dengan Taiwan sekaligus 

sebagai wujud bersekutunya Filipina dengan Amerika Serikat, 

Di lain sisi ini merupakan wujud dari buruknya hubungan 

Filipina-Cina. Melalui TRA ini pula Amerika Serikat berhak 

                                                      
20 Didalam 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 Januari 2018. 
21 Komunisme 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 tobe anorganized 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. 

http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm
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untuk membantu Taiwan dengan persenjataan defensif, satu hal 

yang selalu membuat Cina marah. 

Semakin buruknya hubungan Filipina dengan Cina ini 

dengan adanya operasi militer Filipina dengan Amerika Serikat 

memberantas pemberontak komunis Hukbo ng Bayan Laban sa 

Haponatau (Hukbalahap) atau Tentara Rakyat Melawan 

Jepang di tahun 1950an. Terbentuknya  hukbalahap pada 

tanggal 29 maret 1942 atas prakarsa partido kommunista ng 

pilipinas (PKP) yang ingin adanya perjuangan untuk perbaikan 

pada petani. Nama tersebut berasal dari bahasa tagalog.  

Hukbalahap memiliki panitia militer huk yang 

merupakan puncak dari struktur hierarki, Huku memiliki 

tanggung jawab mengorganisir operasi yang dilakukan dalam 

skema perjuangan. Panitia militer tersebut bernama Luis Taruc, 

Casto Alenjandrino, Felipa Culala dan Bernardo Poblete. 

Sebagai komandan Huk terpilih Luis Taruc dan Casto 

Alenjandrino sebagai wakil komandan Huk. Pemberontakan 

Huk terjadi merupakan bentuk keinginan untuk melawan 

tentara pendudukan Jepang dan para tuan tanah. Dalam hal 

melakukan pemberontakan Huk melakukan usaha-usaha 

seperti, pemboikotan barang-barang Jepang serta melakukan 

kebijakan perjuangan hasil panen.  

Dalam penyusunan serangan Luis Taruc menjadi 

Regional Command dan mengambil langkah-langkah untuk 

membangun kemampuan intelijennya. Tahun 1943 bulan 

Januari, Huk melakukan serangan pada garnisun angkatan 

kepolisian dan gudang perbekalan Jepang. Tak terima akan 

penyerangan yang dilakukan Huk, Jepang melakukan serangan 

balasan pada 5 maret tahun 1943 , angkatan kepolisian Jepang 

mengepung marksa Huk dan menangkap sejumlah kader Huk.  

Dibentuknya Barrio United Defense Corps (BUDC) oleh 

Huk guna memperkuat pasukannya. BUDC digunakan Huk 

untuk melindungi penduduk, menyelenggarakan hukum dan 

tata tertib, meningkatkan sentiment anti Jepang, menolak jalan 

masuk perbekalan makanan musuh, melakukan penyelidikan 

dan dukungan logistik. 
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Kelompok Huk ini memiliki peran dalam perlawanan 

terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pendudukan 

Jepang berakhir di Luzon tengah pada tahun 1944 hal ini 

didasari kekalahan Jepang kalah 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 Cina.  

 

B. Awal Hubungan Diplomatik Filipina dan Cina 

Keterbukaan Filipina pada negara-negara sosisalis 

terutama pada Cina (RRC) terjadi pada masa kepemimpinan 

Presiden Marcos, tidak hanya untuk kemungkinan menjalankan 

kerjasama pada sektor perdagangan namun juga pada bidang 

keamanan.22  

1. Pemerintahan Presiden Marcos 

Kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Marcos 

sebagai bagian kebijakan luar negerinya yaitu “for a 

closer study of Asia and for the Philippines to accelerate  

trade with other Asian and socialist countries”. Selain 

itu, karena partner utama perdagangan Fillipina, Amerika 

Serikat, mengurangi tingkat perdagangannya dengan 

Filipina, dan terjadinya krisis minyak di Filipina serta 

berakhirnya perjanjian Laurel Langley antara Filipina 

dengan Amerika Serikat. Hal-hal tersebut mendorong 

Presiden Marcos untuk mencari partner perdagangan 

alternatif selain Amerika Serikat. Sehingga Filipina 

mulai membangun hubungan dengan Cina dan Uni 

Soviet.23 

Pada 9 Juni 1975, Presiden Marcos membuka 

hubungan diplomatik secara resmi dengan RRC ditandai 

                                                      
22 Bayu Arihito, Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte Terhadap Hubugan 

Bilateral Filipina Dengan China, ejournal ilmu hubungan hubungan internasional 
2017, hlm 950 
23 Ibid hlm 951 
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dengan penandatanganan pernyataan antara Presiden 

Marcos dengan Perdana Menteri Zhou Enlai dan 

mengakui kebijakan One China Policy. Hal tersebut 

kemudian ditandai dengan berakhirnya kebijakan 

larangan perjalanan ke negara-negara sosialis seperti 

Cina, Rusia, Hungaria, Jerman Timur, Bulgaria, 

Polandia, Cekoslovakia, dan Mongolia. Kebijakan ini 

kemudian menghasilkan nilai perdagangan hingga 

$80.399.309 dengan negara-negara tersebut, dan 49% 

berasal dari perdagangan dengan Cina.24 Perkembangan 

hubungan diplomatik  Filipina dan Cina pada 

pemerintahan Marcos menjadi awalan bagi kedua negara 

menjalin kerjasama dalam berbagai sektor. 

Setelah itu, Filipina menghentikan semua 

hubungan dinas tetap dengan Taiwan. Kedutaan Besar 

Taipei di Manila berganti nama menjadi Pacific 

Economic and Cultural Center sekarang dikenal sebagai 

Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei, sedangkan 

Kedutaan Filipina di Taiwan berganti nama menjadi 

Asian Exchange Center, Inc juga kemudian berganti 

nama menjadi Kantor Ekonomi dan Budaya Manila, dan 

bersarang di bawah Kantor Presiden. 

Hampir dua bulan setelah terjadi hubungan yang 

baik antara kedua negara, Filipina dan Cina banyak 

melaksanakan kesepakatan ditandatangani guna 

meningkatkan perdagangan, pertukaran budaya dan 

ilmiah, kunjungan resmi, dan untuk memperoleh 

pinjaman.  

Pada tanggal 12 Maret 1978, Wakil Perdana 

Menteri Cina dan Wakil Ketua Cina Partai Komunis, Li 

Hsien-nien dan Menteri Luar Negeri Huang Hua 

mengunjungi Filipina. Kesepakatan kerjasama ilmiah 

dan rincian pelaksanaan ditandatangani antara dua negara 

di atas kapal pesiar presiden, "Ang Pangulo”. Pada 

tanggal 13 Oktober 1980 sebuah pinjaman sebesar US $ 

30 juta dari Cina diperoleh untuk membayar pembelian 

                                                      
24 Ibid  



19 

 

 

500 pembangkit listrik tenaga air mini. Kesepakatan itu 

ditandatangani oleh Presiden Marcos dan Duta Besar 

Chen Hsin Jen.  

Pada tanggal 6 Agustus 1981, untuk pertama 

kalinya dalam sejarah pasca perang Filipina, Perdana 

Menteri Cina datang dalam kunjungan kenegaraan 

selama empat hari ke Filipina. Rombongan utama 

Menteri Zhao Ziyang termasuk Li Qiang, Menteri 

Perdagangan Luar Negeri, Chen Chu, Wakil Sekretaris 

Jenderal Dewan Negara dan lain-lain. Zhao setuju untuk 

terus memasok minyak mentah ke Filipina secara 

konsesional. Kesepakatan terkait minyak merupakan 

salah satu dari tiga pembahasan yang didiskusikan 

Presiden Marcos dengan Perdana Menteri Zhao. 

pembahasan lainnya adalah pembelian batu bara kelas 

tinggi dari Cina dan peningkatan impor minyak kelapa 

Filipina. Perdana Menteri Zhao juga berjanji bahwa Cina 

tidak akan melakukan intervensi di negara tersebut 

urusan dalam negeri Filipina dan juga tidak akan 

memaksakan kebijakannya di Asia. 

Selama kunjungan Imelda Marcos 1984, Cina 

setuju untuk meningkatkan volume perdagangannya 

dengan Filipina dari target sebesar US $ 20 juta pada 

tahun 1974, dan US $ 30 juta pada tahun 1978 menjadi 

US $ 500 juta. Cina juga setuju untuk membeli lebih 

banyak lagi produk-produk Filipina untuk 

menyeimbangkan perdagangan antara kedua negara. 

Perdagangan  pada tahun 1984 sebenarnya sudah 

mencapai US $ 300 juta. 

Imelda Marcos juga menegosiasikan sebuah 

kesepakatan dengan Cina untuk memasok US $ 60 juta 

berupa minyak dengan pembayaran yang ditangguhkan. 

Cina juga memegang janjinya untuk tidak mencampuri 

kebijakan dalam negeri Filipina dan menahan diri untuk 

tidak memberikan dukungan substansial kepada Partai 

Komunis di Filipina.  
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Keputusan politik yang positif dibuat oleh 

pemimpin kedua negara. Menyebabkan meningkatnya 

volume antar kedua negara, dari nol volume pada tahun 

1970 menjadi target $ 20 juta pada tahun 1973, 

jumlahnya hampir dua kali lipat pada tahun 1975 dan lagi 

pada tahun 1977.  

 

Tabel 1 Foreign Trade of the Philippines with 

China* (F.O.B. value in US Dollars) 

Year Total Imports Exports 

1971 1,408,195 1,006,390 401,805 

1972 6,312,859 5,530,309 782,550 

1973 27,889,132 21,924,670 6,571,480 

1974 37,231,327 23,924,670 13,306,657 

1975 72,251,804 47,036,027 25,215,777 

1976 93,344,544 53,792,649 39,551,895 

1977 186,372,229 78,351,890 108,020,339 

1978 159,085,110 111,627,098 47,458,012 

1979 172,417,464 120,953,005 51,464,459 

1980 250,691,740 205,705,312 44,986,428 

1981 272,742,410 194,516,918 78,225,492 

1982 311,531,991 206,327,132 105,204,859 

1983 151,542,102 122,150,595 29,391,507 

1984 280,441,795 220,255,977 60,185,818 

1985 355,877,664 276,084,896 79,792,768 

*Source: Foreign Trade Statistics of the Philippines 

 

Pemerintahan pada masa Marcos memang 

menunjukkan bahwa hubungan politik yang baik dengan 

Cina dapat menyebabkan hubungan bisnis yang baik. 

Pembelian produk Filipina oleh Cina telah rangkaian 
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agenda misi diplomatik yang direncanakan Marcos ke 

Cina.  

Meskipun Cina mencantumkan banyak item dalam 

protokol perdagangan, Cina mematok harga mereka jauh 

di bawah harga yang berlaku di pasar dunia. Jelas, Cina 

menginginkan Filipina menjual ekspornya dengan harga 

"persahabatan" cara  Filipina mematok minyak mentah 

dengan Cina dengan harga "pertemanan". Tidak 

diragukan lagi ini merupakan salah satu kebijakan politik 

yang bagus selama pemerintahan Marcos, Joint Trade 

Committee Filipina dengan Cina harus bertemu setiap 

tahun untuk menghasilkan sebuah protokol perdagangan 

yang menetapkan jumlah target dan volume perdagangan 

untuk kedua negara.  

2. Pemerintahan Era Aquino 

Setelah Marcos digulingkan dari jabatannya dan 

pembubarannya Darurat Militer rezim, secara luas 

diperkirakan bahwa banyak kebijakan ekonomi Marcos 

akan terjadi perubahan dan prioritas baru akan 

menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih liberal. 

Pemerintahan Aquino menandai kembalinya 

demokrasi dan demokrasi pemulihan hak-hak sipil di 

Filipina setelah empat belas tahun Marcos. Kongres 

dilembagakan kembali, kontrol pemerintah berpindah 

tangan, dan militer sebagai alat yang paling represif dan 

paling brutal ditempatkan di bawah kontrol sipil. 

Sebagian besar tahanan politik termasuk anggota 

terkemuka Partai Komunis Filipina dibebaskan. beberapa 

dari mereka bahkan diberi peran di pemerintahan. 

Kontrol sipil bagaimanapun mengarah pada suksesi 

kudeta. 

Presiden Aquino menghadapi masalah ekonomi, 

politik dan sosial yang sangat besar. Pemerintah 

bangkrut, adanya inflasi dua digit, pengangguran naik, 

pemogokan dan demonstrasi oleh petani, buruh, dan 

mahasiswa dilakukan secara teratur. Terjadinya  
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pembunuhan balasan antara penganut kiri dan ideologi 

yang benar.  

Secara umum, pemerintah menderita 

ketidakstabilan dan kebingungan bahkan di dalam eselon 

administratif tertinggi. Lebih buruk lagi, elit Filipina 

yang dulu bersatu melawan rezim darurat militer, saling 

bertempur dengan keras untuk mengendalikannya mesin 

pemerintahan. Banyak perwira militer yang membantu 

menggulingkan Marcos melakukan beberapa kudeta 

melawan pemerintah.  

Produksi ekonomi dan aktivitas bisnis juga 

terbentur oleh pertanyaan kepemilikan perusahaan yang 

dibangun oleh Marcos dan menuntut mantan kroni-kroni 

Marcos. Banyak usaha pemerintah dikeluarkan untuk 

dicari, dan dilakukan pemulihannya. Masih jelas bahwa 

pemerintahan Aquino memiliki dua tujuan utama yaitu 

untuk menyingkirkan warisan negara yang otoriter 

militer, untuk mengatasi krisis ekonomi dan 

menghentikan korupsi dan korupsi yang ditimbulkan 

oleh pemerintahan Marcos. Dalam keadaan seperti ini, 

pemerintahan Presiden Aquino tidak dalam posisi apapun 

dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang koheren, 

apalagi menghadiri pertemuan dengan Cina. Sebenarnya 

pemerintah Aquino tidak memformulasikan secara 

koheren untuk memberi arahan terhadap kebijakan 

perdagangan luar negeri. 

Meski Cina merupakan salah satu dari beberapa 

negara yang pertama yang tahu pemerintahan Aquino 

dua hari pasca penggulingan pemerintahan Marcos. 

Pemerintahan Aquino tidak memerhatikan 

perkembangan hubungan bilateralnya dengan Cina. Cina 

lah yang mengambil inisiatif lebih awal untuk 

merevitalisasi hubungannya dengan Filipina. Satu bulan 

pemerintahan Aquino, menteri kebudayaan Cina datang 

ke Manila untuk menandatangani Cultural Agreement 

Executive Program. Pada bulan mei di tahun yang sama 

Cina setuju untuk: 
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1. Merestrukturisasi pembayaran sebesar $ 11,2 juta 

dolar untuk kredit impor beras yang diberikan 

kepada pemerintahan Marcos pada tahun 1985, 

dan 

2. Perpanjang batas kredit sebesar $ 20 juta dolar 

yang diberikan ke Filipina oleh Bank Cina. 

Dengan terjadinya hal tersebut, di bawah 

pemerintahan Aquino Filipina-China menuju awal yang 

baik. Diperkirakan oleh banyak pengamat bahwa Aquino 

akan mencari beberapa bentuk ekonomi kerjasama 

dengan Cina. Beberapa bahkan percaya bahwa dia akan 

meneruskan era Marcos dengan berhubungan baik 

dengan Cina. 

Ternyata dugaan ini salah, berbeda sekali dengan 

sebelumnya pada pemerintahan Marcos secara 

perdagangan samapai pada keamanan substansinya ke 

Cina. Pemerintahan Aquino jelas didominasi oleh 

Taiwan, memang sejak dimulainya pemerintahan Aquino  

beberapa perjalan tidak resmi dilakukan ke Taiwan pada 

semua tingkat. Mulai kabinet anggota, legislator, pejabat 

provinsi dan kota bahkan melakukan perjalanan ke 

Taiwan untuk mengamati program reformasi tanah 

Taiwan dan lainnya proyek pengembangan lainnya. 

Perjalanan tidak resmi ini tidak luput dari perhatian 

Kedutaan Besar Cina di Filipina. Agen pers Taiwan 

membuat laporan berupa rincian kunjungan Filipina ke 

Taiwan  ke kedutaan Cina. Menurut staff  Kedutaan 

Besar Cina kunjungan Taiwan ini oleh pejabat Filipina 

bertentangan dengan kebijakan one-China. Kedutaan 

besar Cina melakukan protes diplomatik tapi diabaikan 

dan ditolak. Pejabat Filipina berpendapat bahwa 

perselisihan Taiwan dengan Cina merupakan urusan 

pribadi antar kedua negara.   

Kepala staff presiden Aquino mengatakan pada 

sebuah forum publik di Taiwan, “Hubungan Cina-

Taiwan harus dilihat dalam realitas yang ada. Kita perlu 

menghadapi fakta bahwa keberadaan Taiwan, kita juga 
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tidak dapat mengabaikan fakta bahwa ada orang Filipina 

disana yang harus dilindungi  oleh pemerintah Filipina.  

Pemerintahan Aquino hampir tiga tahun untuk 

mengaktifkan kembali hubungannya dengan Cina, 

terutama atas inisiatif orang-orang Filipina-Cina yang 

mendukung kepemimpinannya. Pada bulan Desember 

1988 sebelum melakukan perjalanan ke Cina, presiden 

Aquino menandatangani Executive Order no. 313 yang 

isinya melarang pejabat pemerintah Filipina untuk 

berkunjung ke Taiwan. Sementara antara tahun 1986 dan 

1988, Taiwan terus mengintensifkan kegiatan 

ekonominya yang berlangsung antar kedua negara. 

Meskipun pemerintahan Aquino secara resmi 

mempertahankan kebijakan Marcos one-China, tapi 

hubungan antara kedua negara tersebut dibawah 

kepemimpinan Aquino hampir macet. Kebijakan 

mempertahankan neraca perdagangan berlanjut, namun 

diperparah dengan penciptaan Philippine International 

Trading Corporation yang secara harfiah menggantikan 

Joint Trade Committee (JTC). JTC mewajibkan importir 

untuk memastikan nilai ekuivalen tersebut diekspor ke 

Cina. Meskipun persyaratan ini memperbaiki sedikit 

neraca perdagangan Filipina dengan Cina, namun juga 

menurunkan impor dari Cina. 

Volume perdagangan mungkin juga berkurang 

karena keputusan politik untuk mengakomodasi Taiwan 

yang dilihat oleh Cina sebagai upaya untuk mengejar dua 

Cina kebijakan. Akomodasi dengan Taiwan bukanlah 

tindakan sepihak dari pemerintahan Aquino saja. 

Meskipun saat pemerintahan Marcos membuka 

hubungan diplomatik dengan Cina, namun mendorong 

Kementerian Perdagangan untuk terus mengupayakan 

hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan 

Taiwan. (lihat tabel 2) 
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Tabel 2 Foreign Trade of the Philippine-Taiwan 

Trade* (F.O.B. value in US Dollars) 

Year Total Imports Exports 

1974 107,035,517 78,888,794 28,146,723 

1975 108,325,591 79,622,111 28,703,480 

1976 116,449,716 74,117,624 42,332,092 

1977 108,735,870 81,404,387 27,331,483 

1978 173,092,353 131,816,634 41,275,719 

1979 242,575,129 173,261,298 69,313,831 

1980 283,220,829 182,665,981 100,554,848 

1981 306,440,007 204,880,527 101,559,480 

1982 276,774,230 220,114,928 56,659,302 

1983 288,128,482 213,242,042 74,886,440 

1984 269,205,086 177,756,435 91,448,651 

1985 264,008,733 177,909,368 86,099,365 

1986 403,328,904 279,662,720 123,666,184 

*Source: Foreign Trade Statistics of the Philippines 

 

Dua faktor yang membuat prasangka buruk dalam 

memandang Cina selama pemerintahan Aquino. Pertama 

adalah keputusan kembar Taiwan untuk mengurangi 

ketergantungan pada pasar AS dan Jepang dan untuk 

memperluas pasar yang lebih besar dari di Asia. Kedua, 

penggunaan diplomasi fleksibel Taiwan untuk 

mengkampanyekan pengakuan politis dari sebanyak 

mungkin negara, dengan bergabung kembali dengan 

PBB dan partisipasi yang lebih besar dalam urusan dunia 

melalui pengaruh ekonominya. Di Filipina, kampanye 

tersebut mengambil bentuk hubungan antara konsesi 

politik dengan Taiwan dengan investasi dan bantuan 

ekonomi. Pejabat dari Kamar Dagang Taiwan bahkan 
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melobi pemerintah Filipina untuk mengizinkan 100 

persen kepemilikan asing atas real estat, penghapusan 

batas-batas konstitusional kepemilikan asing atas saham 

perusahaan-perusahaan Filipina, dan partisipasi asing di 

retail trade. 

Memang, kampanye awal Taiwan begitu sukses 

sehingga banyak legislator Filipina berkompetisi satu 

sama lain dalam memprakarsai peninjauan ulang 

kebijakan One-China, bagian dari Undang-Undang 

Hubungan Filipina-Taiwan, dan memberikan status 

diplomatik kepada pejabat dan pengusaha Taiwan di 

Filipina. Tak kurang dari lima rancangan diajukan di 

Dewan Perwakilan Rakyat Filipina untuk 

mempromosikan kerja sama perdagangan, komersial, 

ekonomi, budaya, pendidikan dan ilmiah. Menurut 

anggota Kongres Jaime Lopez, Wakil Ketua, Komite 

Luar Negeri DPR: 

 

“Taiwan ingin membuat undang-undang yang 

akan melindungi investasi mereka, bisnis vital, dan 

aset-aset yang dimiliki. Mereka khawatir jika ada 

penyatuan PROC dan Taiwan akan berdampak 

pada sistem politik yang akan berpengaruh pada 

investasi, kepentingan bisnis, dan aset-aset yang 

ada di negara lain.” 

 

Alasan yang kedua kecenderungan pemerintah 

Aquino menolak, menghentikan, atau 

mengesampingkan, program-program yang dimulai pada 

masa pemerintahan Marcos. Hubungan diplomatik dan 

jalinan kegiatan ekonomi yang bagus antara kedua 

negara pada pemerintahan Marcos, pemerintahan Aquino 

tertarik untuk melanjutkan kebijakan yang sama. Namun, 

diplomasi dengan Taiwan mengalami progress yang 

lebih maju, yang mereka sebut “diplomasi uang.” 

Kampanye Taiwan untuk pengakuan diplomatik 

begitu sukses dalam analisis isi makalah utama 
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pemerintahan Filipina pada saat itu banyak menunjukkan 

liputan berita tentang investasi keuangan Taiwan.  

Beberapa tulisan di media memberi gambaran bahwa 

Taiwan mampu membantu Filipina keluar dari 

permasalahan ekonominya., Taiwan akan ikuti mengikuti 

sistem politik yang ada di Filipina, Taiwan berencana 

membuat kota Manila menjadi kota futuristik, dengan 

catatan bahwa Filipina mampu melindungi kegiatan 

ekonomi ini. 

Setahun kampanya media yang dilakukan taiwan 

secara massif dan lobi anggota kongres yang pro Taiwan. 

Beberapa orang percaya bahwa Taiwan mampu 

membantu Filipina dari ketenggalaman ekonominya. 

Setelah dua tahun berlangsungnya money diplomacy , 

beberapa pemimpin Filipina berbicara terkait 

mempertimbangkan kembali kebijakan one China. 

Dalam RUU di kongress untuk mengakui secara baik 

bahwa Taiwan terpisah dari China, hal ini guna memberi 

kesamaan hak pada warga Filipina yang melakukan 

bisnis di Taiwan maupun sebaliknya.  

3. Pemerintahan Era Ramos  

Berbeda dengan presiden Aquino, presiden Ramos 

mengambil langkah cepat meredakan hubungan dengan 

Cina. Ramos melakukan kunjungan kenegaraan dari 

tanggal 26 April sampai 1 mei pada tahun 1993. Dalam 

agendanya dimulai dari perluasan hubungan komersial 

dengan Cina untuk menemukan solusi terkait sengketa 

Spartly. Untuk menekankan agneda tersebut, presiden 

Ramos tidak hanya meminta penghentian trade 

balancing tapi juga membawa enam pengusaha besar 

Filipina Cina ke Cina. Protokol perdagangan baru 

merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan Filipina 

untuk membeli pembangkit listrik Cina, menara dan jalur 

transmisi, transformer, manufaktur logam dan bahan 

untuk membangun jalan, produk elektrik, tekstil, billet 

baja, produk mineral, bahan kimia, kapas, bahan 

makanan dan bahan konsumsi lainnya. Untuk bagian 
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Cina, Cina akan membeli pupuk fosfat dan senyawa 

fosfat Filipina, bijih kromit, katoda tembaga dan 

konsentrat, plat timah, baja, minyak kelapa, asam lemak 

dan alkohol, pisang, biji kopi, dan jambu biji. 

Delegasi Ramos juga menandatangani empat belas 

kesepakatan kerjasama. Cina menawarkan pinjaman 25 

juta US dollar untuk membangun pembangkit listrik 

tenaga air mini dan kredit komersial untuk dua 

pembangkit listrik berbahan batu bara. Selama 

pertemuan antara presiden Ramos dan Jiang Zemin, Cina 

menyakinkan Ramos bahwa mereka tidak punya ambisi 

ekspansi dan pembaruan persenjataan merupakan dari 

program modernisasi. Cina menekankan 

mengesampingkan isu kedaulatan atas Spratly 

sedangakan presiden Ramos menegaskan kembali 

pentingnya mematuhi deklarasi bersama ASEAN di 

Manila untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. 

Presiden Ramos menyakinkan Cina akan mematuhi  

kebijakan One China. 

Dilanjutkann dengan Penandatangan kerjasama 

sepuluh protokol dalam bidang ilmiah dan teknologi 

antara Cina dan Filipina pada Joint Committee on 

Scientific and Technological Cooperation yang 

kesepuluh di Beijing pada bulan Juni tahun 1994. 

Pada akhir kunjungannya presiden Ramos 

mengundang presiden Jiang Zemin untuk berkunjung ke 

Filipina. Presiden Jiang Zemin menerima undangan 

tersebut, setelah pertemuan APEC pada bulan November 

tahun 1996, Jiang Zemin segera melakukan kunjungan 

kenegaraan ke Filipina. Ini jadi pertama kalinya dalam 

sejarah seorang pimpinan tertinggi Cina datang ke 

Filipina. 

Selama kunjungan presiden Jiang Zemin, ada 

perjanjian yang di tandatangani antara kedua Negara 

pada 26 november 1996. Perjanjian satu antara 

pemerintahan Filipina dan Cina stabilisasi pembentukan 
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konsulat tambahan. Dan yang kedua mengawasi 

perkembangan konsulat Filipina di Hongkong. 

Pembahasan yang menjadi kontroversi antara 

Filipina dan Cina bahwa mereka akan mengesampingkan 

permasalahan terkait kedaulatan di kepulauan Spratly 

dan bersepakat akan mematuhi deklarasi ASEAN di 

Manila tahun 1992 yang memerintahkan semua 

penggugat di kepulauan Spratly untuk menyelesaikan 

klaim atas kepulauan tersebut dengan damai. 

Volume perdagangan antara kedua negara naik 

dari 456.7$ di tahun 1994 menjadi 1306$ pada tahun 

1995 naik sebesar 65%. Dapat kita lihat pada tabel 

perkembangan perdagangan antara Filipina dan Cina. 

(lihat tabel 3) 

 

Tabel 3 Perdagangan antara Filipina Dengan China 

(dalam US Dollars)25 

Year Total Exports Imports 

1998 2013.00 512.00 1501.00 

1997 1666.00 327.00 1339.00 

1996 1387.00 372.00 1015.00 

1995 1306.00 275.00 1030.00 

1994 456.97 163.94 293.03 

1993 354.53 173.87 180.66 

1992 297.64 113.9 183.74 

1991 351.27 127.77 223.5 

1990 223.86 61.76 162.1 

1989 271.33 50.23 221.1 

1988 309.08 66.8 242.28 

1987 293.51 87.95 205.96 

1986 215.38 104.69 110.69 

 

 

                                                      
25 Benito Lim, “The political economy of Philippines-China relations,” Philippine-

APEC Study Center Network (PASCN) Discussion Paper 99-16, hlm.22 
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4. Pemerintahan Gloria Arroyo 

Gloria Arroyo mencapai kedudukan menjadi 

presiden pada tahun 2001 melalui kudeta EDSA II yang 

menggulingkan presiden Joseph Estrada ditengah-tengah 

tuduhan korupsi. Pada tanggal 20 Januari 2001, setelah 

berhari-hari tejadi gejolak politik dan protes di jalan-

jalan raya, Mahkamah Agung menyatakan kursi 

kepresidenan kosong. Koalisi-koalisi setia Estrada 

beralih mendukung Arroyo. Arroyo pun dilantik menjadi 

Presiden Filipina, naikknya Arroyo mempersatukan 

oposisi politik Filipina. 

Arroyo menguraikan visinya untuk Filipina 

sebagai “membangun republik yang kuat” sepanjang 

masa jabatnnya. Agendanya terdiri dari upaya 

membangun birokrasi yang kuat, mengurangi tingkat 

kejahatan, meningkatkan pemungutan pajak, 

memperbaiki pertumbuhan ekonomi, dan 

mengintensifkan upaya-upaya melawan terorisme.26 

Arroyo merupakan seorang ekonom yang berpraktik dan 

menjadikan ekonomi sebagai pusat kepresidennya. 

Dibawah kepemimpinan presiden Gloria 

Macapagal Arroyo. Kebijakan Filipina kepada Cina lebih 

terakomodir dan fokus pada kekuatan hubungan 

diplomatik. Presiden Arroyo menempatkan hubungan 

diplomatik dengan Cina sebagai prioritas kebijakan luar 

negerinya diawal kepemimpinannya. Arroyo 

memperketat hubungan ekonomi Manila dengan Beijing 

untuk mewujudkan hubungan yang baik antara kedua 

negara. 

Hubungan bilateral antara Filipina dan Cina 

meningkat dengan pesat dengan di tandatanganinya  

kerangka kerjasama bilateral pada 16 Mei 2000. 

Kerangka ini dibuat untuk memperluas hubungan 

bilateral antara kedua negara, dengan fokus pada 

pertukaran dan kerjasama pemerintah, bisnis, militer, 

                                                      
26 Mohammad noor, Mengenal Tokoh Pemimpin Dunia, PT Balai Pustaka, Jakarta 

Timur, 2012, hlm.53 
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pendidikan, dan sektor pariwisata. Kerangka kerja sama 

ini juga untuk mendeklarasikan perdamaian antara 

Filipina dan Cina atas Laut Cina Selatan. 

Pada 4 November 2002, ASEAN dan Cina 

menandatangani Deklarasi yang mengatur terkait negara-

negara yang mempersoalkan Laut Cina Selatan. Di tahun 

yang sama, presiden Arroyo menunjuk Eduardo sebagai 

operator supervising di bidang energi. Penunjukkan ini 

cocok karena eduardo sudah tujuh tahun melakukan 

penjelajahan minyak di Cina.  

Pada awal September 2003, Cina melakukan 

langkah yang signifikan untuk menurunkan ketegangan 

di Laut Cina Selatan dengan mengajukan proposal 

eksplorasi minyak bersama dan pengembangan 

Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina 

Selatan yang berpotensial akan minyaknya. Di 

November 2003 Philippine National Oil Company 

(PNOC) dan China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC) menandatangani kesepekatan untuk bersama-

sama mengembangkan Laut Cina Selatan, yang diyakini 

kaya akan minyak dan gas. Kedua perusahaan juga 

menyetujui untuk melakukan meninjau, menilai dan 

mengevaluasi geologi, geofisika yang relevan dan data 

teknis lainnya yang tersedia guna mengetahui potensi 

minyak dan gas bumi dalam area tersebut.  

Perjanjian ini berujung pada tanggal 1 September 

2004, ditandatangani JMSU antara Filipina dan Cina 

melalui PNOC dan CNOOC. Di bawah JMSU kedua 

negara menyatakan komitmen bersama untuk mengubah 

Laut Cina Selatan menjadi wilayah kerja sama.


