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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Fenomena hubungan internasional sering memperlihatkan persoalan 

konflik perbatasan antar negara yang berpengaruh signifikan terhadap situasi 

internasional. Terlihat jelas bahwa konflik perbatasan sering menyebabkan 

peperangan. Dampak dari peperangan yang dipandang dapat merugikan, 

kadang mendorong pihak ketiga untuk terlibat aktif dalam mengelola konflik, 

karena apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas hubungan 

internasional. berkaitan dengan hal ini konflik perbatasan adalah konflik yang 

melibatkan dua negara atau lebih mengenai perbedaan kepentingan atas 

kepemilikan wilayah yang menimbulkan masalah-masalah bahkan 

peperangan. Konflik perbatasan antar negara merupakan konflik yang sangat 

sulit di cari solusi jalan keluarnya apabila pihak yang berkonflik sama-sama 

mempertahankan teritorial yang diklaim sebagai wilayahnya.  

Wilayah negara diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, 

menerangkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara 

adalah terdapat wilayah tetap yang dimana perlu adanya garis batas yang 

jelas. Dalam kompleksitas persoalan hubungan antar negara, seringkali 

muncul konflik perbatasan yang disebabkan karena masalah wilayah. Konflik 

perbatasan muncul bisa disebabkan karena tujuan melakukan ekspansi 
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wilayah yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain atau karena 

memang tidak jelasnya garis batas wilayah negara.
1
  

Konflik perbatasan yang sering terjadi di banyak negara sangat 

berpengaruh terhadap hubungan negara yang berkonflik dan disekitarnya. 

Konflik perbatasan sering meninggalkan akar permasalahan apabila salah satu 

pihak merasa dirugikan oleh pihak yang berkonflik atau oleh pihak yang turut 

melibatkan diri dalam mengelola konflik. Fenomena ini dapat di lihat pada 

konflik perbatasan antara Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear.  

Mengenai konflik perbatasan Kamboja-Thailand, sebenarnya konflik 

perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar kuil Preah Vihear 

merupakan kelanjutan dari konflik Kamboja-Thailand terkait kuil Preah 

Vihear yang sudah lama terjadi dan berdampak pada stabilitas hubungan 

internasional khususnya di Asia Tenggara. Thailand-Kamboja merupakan 

negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). ASEAN 

adalah organisasi internasional dalam regional Asia Tenggara yang 

beranggotakan 10 negara yang bertujuan menciptakan One Vision, One 

Identity, One Community dan bertanggungjawab penuh terhadap stabilitas 

hubungan negara anggotanya.
2
 

Dalam persoalan konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait 

wilayah sekitar Kuil Preah Vihear, penelitian pada peran Indonesia sangat 

signifikan untuk teliti karena sebagai negara yang terpilih menjadi ketua 

                                                           
1
 Alma Manuputy, Abdul Rasal Rauf (et.all), 2008 , “Hukum Internasional”, Rech-ta. Depok. hal. 
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2
 2010, “Roadmap For An ASEAN Community 2009-2015”. ASEAN Secretariat. Jakarta. hal. 1 
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ASEAN sejak 1 Januari 2011 dan juga sebagai negara yang memiliki 

pengalaman mengelola konflik di ASEAN. Hal ini terlihat pada tahun 1988-

1989 Indonesia menjadi tuan rumah JIM (Jakarta Informal Meeting) untuk 

mengelola konflik Kamboja-Vietnam. Pada kesempatan itu Indonesia berhasil 

memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang berkonflik untuk 

mendiskusikan guna mencari jalan keluar pemecahan masalah. Dalam upaya 

yang dilakukan Indonesia tersebut akhirnya Vietnam menarik pasukannya di 

Kamboja.
3
  

 Dalam kesempatan kali ini, Indonesia sebagai negara yang terpilih 

sebagai ketua ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk berperan  sebagai 

mediator dalam pengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand, karena 

dalam konteks yang terjadi sebelumnya, konflik perbatasan Kamboja-

Thailand tidak dapat di kelola dengan baik, hal ini terlihat karena beberapa 

saat setelah perdamaian muncul ketegangan kembali. 

Dalam prinsip hukum internasional, mediator di tuntut bersikap netral 

dan independen guna menciptakan adanya hubungan di antara para pihak 

untuk sama-sama mendiskusikan persoalan agar menemukan solusi damai.
4
 

Persoalan konflik perbatasan Kamboja-Thailand menjadi salah satu 

penghambat terwujudnya kerukunan di Asia Tenggara, hal ini tentunya 

menjadi motivasi Indonesia untuk mengelola konflik perbatasan Kamboja-

Thailand sebagai wujud tanggungjawabnya sebagai ketua ASEAN untuk 

                                                           
3
 Aris Heru Utomo, 2011, “ASEAN dan Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja”, dalam 

http://politik.kompasiana.com/2011/02/22/asean-dan-penyelesaian-konflik-thailand-kamboja/ , 

diakses 5 Oktober 2012.  
4
 Huala Adolf, 2008,  Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta. hal. 33-34 

http://politik.kompasiana.com/2011/02/22/asean-dan-penyelesaian-konflik-thailand-kamboja/
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berperan aktif dalam merespon setiap persoalan negara anggota ASEAN demi 

menciptakan stabilitas hubungan negara anggota ASEAN agar tetap terjaga.  

Peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat sesuai dengan prinsip 

ASEAN yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN sebagaimana. 

Dalam KTT ASEAN I di Bali tahun 1976, dimana telah 

ditandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara 

TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia). Pada pokoknya 

berisi perjanjian untuk senantiasa berusaha mencegah timbulnya konflik 

serta menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman dan mengatasi 

konflik melalui perundingan dan bersahabat.
5
 

 

Dalam konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar 

Kuil Preah Vihear, persoalannya terletak pada perbedaan sudut pandang atas 

wilayah sekitar Kuil Preah Vihear yang membuat keduanya sama-sama 

mengklaim kepemilikan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear. 

Dalam hal ini Menurut Kamboja, wilayah sekitar Kuil Preah Vihear 

termasuk wilayahnya karena Kuil Preah Vihear yang terletak di bukit setinggi 

525 di pegunungan Dangrek, di Provinsi Preah Vihear Kamboja di bangun 

oleh raja Kamboja dari suku Khmer dan Mahkamah Internasioanal atau ICJ 

(International Court of Justice) telah memutuskan Kuil Preah Vihear menjadi 

wilayah Kamboja. Atas dasar inilah Kamboja mengklaim wilayah sekitar 

Kuil Preah Vihear menjadi bagian dari wilayahnya. Tetapi menurut 

pemerintah Thailand wilayah sekitar Kuil Preah Vihear sepanjang 4,6 

kilomerter bukan milik siapapun karena belum ada keputusan dari Mahkamah 

                                                           
5
 Sekretariat National ASEAN Depertemen Luar Negeri Indonesia,1995,  “ASEAN Selayang 

Pandang”,Sekretariat National ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta. hal. 

151. 
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Internasional atas kepastian kepemilikan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear 

tersebut.
6
  

Dalam kasus ini sebelumnya Mahkamah Internasional di Den Haag 

Belanda pada tahun 1962 sudah memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear 

menjadi wilayah Kamboja.
7
 Meskipun dalam perdebatan klaim atas 

kepemilikan Kuil Preah Vihear dimenangkan oleh Kamboja akan tetapi 

konflik antara Kamboja-Thailand tetap berlanjut karena dalam persoalan ini 

Mahkamah Internasional hanya memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear 

menjadi wilayah Kamboja dan Mahkamah Internasional belum memberi 

keputusan apakah wilayah sekitar Kuil Preah Vihear juga menjadi wilayah 

Kamboja atau tidak karena Kamboja-Thailand berbeda penafsiran atas 

keputusan Mahkamah Internasional terkait kepemilikan wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear.  

Konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear berawal pada 7 Juli 2008, dimana ketika UNESCO (United 

Nations Economic, Social and Cultural Organization) menetapkan Kuil 

Preah Vihear menjadi warisan sejarah dunia yang dimiliki Kamboja.
8
 

Keputusan UNESCO tersebut di tentang oleh Thailand karena di anggap 

                                                           
6
 Algooth Putranto, 2011, “Abhisit salahkan Komite UNESCO”. dalam  

http://www.bisnis.com/articles/abhisit-salahkan-komite-unesco . diakses 23 Mei 2012.  
7
 Ibid. 

8
 Marina Ika Sari, 2012,  “Kebijakan Luar Negeri Thailand ke Kamboja dalam Konflik Perbatasan 

Candi Preah Vihear (2008 2011): Faktor Internaldan Eksternal Thailand”, dalam  

.http://luarnegeri.kompasiana.com/2012/01/27/kebijakan-luar-negeri-thailand-ke-kamboja-dalam-

konflik-perbatasan-candi-preah-vihear-2008-2011-faktor-internal-dan-eksternal-thailand/ . diakses 

23 April 2012.  

http://www.bisnis.com/articles/abhisit-salahkan-komite-unesco
http://luarnegeri.kompasiana.com/2012/01/27/kebijakan-luar-negeri-thailand-ke-kamboja-dalam-konflik-perbatasan-candi-preah-vihear-2008-2011-faktor-internal-dan-eksternal-thailand/
http://luarnegeri.kompasiana.com/2012/01/27/kebijakan-luar-negeri-thailand-ke-kamboja-dalam-konflik-perbatasan-candi-preah-vihear-2008-2011-faktor-internal-dan-eksternal-thailand/
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bahwa Kamboja tidak hanya mengklaim Kuil Preah Vihear namun juga 

wilayah sekitar Kuil Preah Vihear.  

Kuil Preah Vihear sepanjang 4,6 kilometer yang menjadi perebutan 

Kamboja-Thailand, terletak di antara distrik Choam Khsant di Provinsi 

Preah Vihear Kamboja dan distrik Kantharalak di Provinsi Si Sa Ket 

Thailand. Dalam konflik tersebut menurut pemerintah Kamboja, konflik 

berawal ketika 50 prajurit Thailand memasuki wilayah Pagoda Keo Sikh 

Svara di Kamboja, yang berjarak sekitar 300 meter dari kuil Preah Vihear. 

Thailand mengklaim batas bagian terluar wilayah yang berdampingan 

dengan Kuil Preah Vihear belum diputuskan oleh Mahkamah Internasional. 

Namun pada Agustus 2008 konflik tersebut meluas ke wilayah kompleks 

Kuil Ta Moan yang terletak di wilayah barat Kuil Preah Vihear, dimana 

Kamboja menuduh pasukan Thailand memasuki wilayahnya. Kemudian 

pasukan Thailand dan Kamboja terlibat baku tembak di perbatasan.
9
  

 

Mengenai ketegangan yang terjadi, Kamboja-Thailand telah 

melakukan sejumlah perundingan namun perundingan secara bilateral gagal 

meredam konflik. Akhirnya Indonesia mencoba menjadi mediator dengan 

menggelar sejumlah pertemuan antara pihak Kamboja-Thailand yaitu 

pertemuan pada 22 Februari 2011 yang diadakan di gedung Pancasila Jakarta, 

dalam pertemuan tersebut Kamboja-Thailand mempercayakan Indonesia 

sebagai penengah. Pertemuan selanjutnya berlangsung di Bogor pada 7-8 

April 2011 dimana Thailand menganggap Indonesia belum bisa membuat 

Kamboja menyepakati perjanjian. Dalam pertemuan ini Indonesia kehilangan 

kepercayaan dari Thailand. Kemudian pertemuan berikutnya berlangsung 

pada 7-8 Mei 2011 dalam KTT ASEAN ke 18 di Jakarta.   

Dalam KTT ASEAN ke 18, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

selaku Presiden Indonesia sebagai ketua ASEAN menyampaikan tiga 

rekomendasi. Pertama mengaktifkan pertemuan dengan GBC (General 

                                                           
9
 Yudha Pratama, 2011, “ konflik Thailand Kamboja di mata orang Thai”, dalam 

http://www.antaranews.com/berita/257381/konflik-thailand-kamboja-di-mata-orang-thai , diakses 

28 Oktober 2011.  

http://www.antaranews.com/berita/257381/konflik-thailand-kamboja-di-mata-orang-thai
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Border Committee). Kedua melihat kembali MOU (Momerandum Of 

Understanding). Ketiga mendatangkan pengamat (observer).
10

 

 Rekomendasi disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

saat melakukan pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva 

dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Menyikapi rekomendasi yang 

disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamboja mengusulkan 

kehadiran observer terlebih dahulu, setelah itu melakukan pertemuan bilateral 

kemudian meninjau kembali MOU. Sementara itu Thailand menginginkan 

pertemuan bilateral terlebih dahulu, baru kemudian melihat kembali MOU 

yang pernah disepakati Kamboja-Thailand, Setelah itu observer dapat 

meninjau lokasi di perbatasan. Melihat hal ini, Presiden menginginkan agar 

Kamboja-Thailand tetap mengutamakan solusi damai dan tidak membawa 

persoalan tersebut ke PBB karena ASEAN di percaya PBB untuk membantu 

mengatasi konflik tersebut.
11

  

Dalam hal ini pembahasan pada peran Indonesia sebagai ketua 

ASEAN dalam mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait 

wilayah sekitar Kuil Preah Vihear sangat menarik untuk diteliti karena pada 

persoalan tersebut, Indonesia yang terpilih sebagai ketua ASEAN dan juga 

sebagai negara yang memiliki pengalaman dalam mengelola konflik 

dihadapkan pada konflik yang sulit dicari jalan keluarnya.  

                                                           
10

 Hindra Liu, Erlangga Djumena, 2011, “Rekomendasi konflik Thailand dan Kamboja dari 

Indonesia”, dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2011/05/08/20431670/Ini.Rekomendasi.Konflik.ThailandKa

mboja.dari.Indonesia , diakses 13 November 2011.  
11

 Ibid. 

http://internasional.kompas.com/read/2011/05/08/20431670/Ini.Rekomendasi.Konflik.ThailandKamboja.dari.Indonesia
http://internasional.kompas.com/read/2011/05/08/20431670/Ini.Rekomendasi.Konflik.ThailandKamboja.dari.Indonesia
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Ketertarikan peneliti memilih penelitian pada peran Indonesia dalam 

mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear karena peneliti ingin melihat bagaimana peran Indonesia 

mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand yang terlihat adanya 

perbedaan sudut pandang yang dimana Kamboja-Thailand sama-sama 

mempertahankan sudut pandangnya masing-masing. 

 Dalam hal ini letak kesulitan Indonesia adalah karena belum adanya 

saling pengertian antara Kamboja-Thailand yaitu keduanya sama-sama 

mempertahankan klaim atas kepemilikan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear. 

Berikut adalah gambar Kuil Preah Vihear dan peta konflik perbatasan 

Kamboja-Thailand.  

GAMBAR 1 

KUIL PREAH VIHEAR 

 

Sumber: CHIANGRAI TIMES.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 2012, “Thailand, Cambodia Get Closer to Troop Pullout from Preah Vihear Tample” dalam   

http://www.chiangraitimes.com/news/8084.html , diakses 19 Oktober 2012. 

http://www.chiangraitimes.com/news/8084.html
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GAMBAR 2 

PERBEDAAN PENAFSIRAN KAMBOJA-THAILAND 

 

Sumber: CHIANGRAI TIMES.
13

 

 

GAMBAR 3 

KONFLIK KAMBOJA-THAILAND 

 

Sumber: BBC NEWS.
14

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 2008, “Small Step In Thai-CambodianTalks”, dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/7672891.stm , diakses 28 September 2012.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7672891.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7672891.stm
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di tarik 

sebuah rumusan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana peran Indonesia 

sebagai ketua ASEAN dalam mengelola konflik perbatasan Kamboja-

Thailand terkait wilayah sekitar Kuil Preah Vihear?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat permasalahan yang ada serta rumusan masalah yang 

diajukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

Untuk mengetahui peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam 

mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

kepada semua pihak terutama mahasiswa HI UMM terkait dengan tema yang 

berkaitan tentang peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam mengelola 

konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil Preah 

Vihear.  

1.4.1 Secara Akademis  

Menambah wawasan atau pengetahuan untuk mengetahui latar 

belakang penyebab konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah 

sekitar Kuil Preah Vihear. Serta dapat menambah pemahaman tentang 

pengelolaan konflik yang bertujuan menciptakan perubahan situasi dimana 

konflik tidak perlu diselesaikan akan tetapi bagaimana mengurangi 
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kekerasan, yang dimana pada waktu sebelumnya terjadi banyak kekerasan 

berubah menjadi suatu kesepakatan yang bermanfaat bagi pihak yang 

berkonflik dengan membangun kerjasama dan melakukan gencatan senjata. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang 

perlunya mencari motif yang memicu konflik dan bagaimana agar 

pengelolaan konflik dapat diterima para pihak yang berkonflik.  

Pada pembahasan pengelolaan konflik, tujuan penelitian ini 

mengharapkan pada para pihak terutama mahasiswa HI UMM bahwa 

mengenai persoalan konflik, pengelolaan konflik tidak hanya dapat dikelola 

oleh pihak yang berkonflik saja akan tetapi pihak ketiga yang menjadi 

mediator juga punya peran yang sangat signifikan dalam mengelola konflik, 

meskipun pada dasarnya pemecahan konflik hanya dapat terwujud jika kedua 

pihak mau sama-sama menyadari dan sepakat agar konflik dihentikan dengan 

gencatan senjata atau perjanjian damai antara pihak yang berkonflik, namun 

jika persoalan konflik tidak memberikan jalan keluar karena keduanya sama-

sama mempertahankan prinsipnya maka dalam hal ini peran mediator sangat 

dibutuhkan.  

1.4.2 Secara Praktis 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk digunakan sebagai 

acuan dalam mengimplementasikan pengalolaan konflik. Dengan demikian 

peneliti menekankankan agar Indonesia berperan secara serius sebagai wujud 

tanggungjawab sebagai negara yang terpilih menjadi ketua ASEAN, untuk 

menjadi mediator secara independen dan netral, berupaya mengajak seluruh 
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negara anggota untuk berpartisipasi menekan agar Kamboja-Thailand sama-

sama mengutamakan solusi damai. Perlunya implemantasi tersebut, karena 

pada konflik Kamboja-Thailand, terlihat bahwa jalan perundingan sudah 

ditempuh, perjanjian damai pun sudah dilakukan namun pada kenyataannya 

konflik masih tetap terjadi. Hal ini dikarenakan ada ketidakpuasan dari salah 

satu pihak yang dapat memicu konflik terulang lagi, Meski kedua pihak yang 

berkonflik sama-sama mengupayakan solusi damai. 

1.5 Penelitian terdahulu 

Dalam makalah yang di tulis oleh Rizky Novid. Universitas Negeri 

Padang yang berjudul “Tentang Konflik Thailand kamboja” berorientasi pada 

perspektif realisme dalam menganalisa konflik Kamboja-Thailand. Pada 

konteks ini negara dianggap sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan 

internasional karena organisasi selain negara dianggap tidak dapat 

menyelesaikan konflik. Maka penyelesaian konflik bisa terwujud apabila 

kedua negara sama-sama menyepakati perjanjian damai.
15

  

Makalah yang ditulis oleh Rizky Novid tersebut lebih cenderung 

skeptis terhadap peran pihak ketiga baik negara maupun organisasi karena 

bagaimanapun upaya pihak ketiga yang mencoba mengelola konflik, jika 

pihak yang berkonflik sama-sama tidak mau berdamai maka konflik tidak 

akan berakhir. Jadi secara garis besar dalam makalah tersebut menjelaskan 

bahwa penyelesaian konflik hanya bisa terjadi jika para pihak sama-sama 

mau berdamai. Makalah yang ditulis oleh Rizky Novid H berbeda dengan 

                                                           
15

 Rizky Novid H, 2010,  “Tentang konflik Thailand Kamboja”. dalam 

http://www.scribd.com/doc/29233196/Konflik-thailand-kamboja-doc , diakses 28 April 2012.  

http://www.scribd.com/doc/29233196/Konflik-thailand-kamboja-doc
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pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berjudul Peran 

Indonesia sebagai ketua ASEAN Dalam Mengelola Konflik Perbatasan 

Kamboja-Thailand Terkait Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear. Karena 

peneliti melihat bahwa peran pihak ketiga juga sangat signifikan dalam 

mengelola konflik, sebab meski secara normatif penyelesaian konflik 

memang ditentukan oleh pihak yang berkonflik, akan tetapi pihak ketiga juga 

dapat memberikan dorongan atau manfaat untuk mencegah konflik serta 

dapat memberikan masukan agar keduanya mau sama-sama mengutamakan 

solusi damai ketimbang menempuh jalan peperangan yang dapat merugikan 

pihak yang berkonflik dan sekitarnya.  

Dalam hal ini peran mediator sangat signifikan dalam mengelola 

konflik. Karena jika kedua pihak yang  berkonflik sama-sama tidak mau 

mengalah maka jalan satu-satunya harus ada mediator yang bisa berperan 

aktif dalam mengelola konflik tersebut. 

 Dalam skripsi Taufik Bagus Jayanto Universitas Padjadjaran 

Bandung yang berjudul “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah 

Internasional Yang Ditafsirkan Oleh Para Pihak Dalam Sengketa Kuil Preah 

Vihear” menjelaskan tentang perbedaan penafsiran Kamboja-Thailand atas 

keputusan Mahkamah Internasional.
16

  

Pendekatan penelitian Taufik Bagus Jayanto tersebut berdasar pada 

hukum secara normatif sehingga dalam penelitiannya lebih mendorong agar 

                                                           
16

 Taufiq Bagus Jayanto, 2012, “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Internasional Yang 

Ditafsirkan Oleh Para Pihak Dalam Sengketa Kuil Preah Vihear”, dalam 

http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=576 , diakses 7 juli 2012.  

http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=576
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para pihak mengikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan terkait keputusan 

Mahkamah Internasional agar implementasi hukum internasonal bisa efektif.  

Skripsi Taufik Bagus Jayanto menekankan pentingnya mematuhi 

keputusan Mahkamah Internasional karena jika Kamboja-Thailand mematuhi 

keputusan tersebut maka akan tercipta kedamaian antara keduanya. Berbeda 

dengan penelitian yang peneliti teliti, jika skripsi Taufik Bagus Jayanto lebih 

menekankan agar subyek hukum mau mengikuti keputusan Mahkamah 

Internasional demi terciptanya perdamaian, maka dalam penelitian yang 

peneliti teliti yang berjudul “Peran Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Dalam 

Mengelola Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand Terkait Wilayah Sekitar 

Kuil Preah Vihear” cenderung melihat bahwa penekanan untuk mematuhi 

keputusan Mahkamah Internasional ternyata masih belum bisa mengatasi 

konflik, apalagi dalam konteks konflik perbatasan yang terjadi antara 

Kamboja-Thailand terdapat pihak yang merasa dirugikan maka sangat sulit 

sekali konflik bisa diatasi.  

Peneliti melihat, meski ada kemauan dari kedua pihak untuk 

mengikuti keputusan Mahkamah Internasional, akan tetapi pihak yang merasa 

dirugikan tersebut akan tetap mencari cela agar keputusan Mahkamah 

Internasional tidak begitu banyak merugikannya dengan mencari persoalan 

lain selain konteks yang telah terjadi sebelumnya.  

Dalam hal ini terlihat bahwa meski Mahkamah Internasional 

menetapkan Kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja, namun Thailand 

mengklaim wilayah sekitar Kuil Preah Vihear sebagai miliknya dengan 
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alasan karena wilayah tersebut belum ditentukan secara hukum. Sikap 

Thailand yang juga merasa punya hak atas kepemilikan wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear, telah menjadi pemicu utama konflik terulang lagi bahkan 

persoalan konflik lebih rumit ketimbang persoalan konflik yang terjadi 

sebelumnya sebab jika pada konteks sebelumnya, ketegangan konflik 

berkurang dikarenakan keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan 

Kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja, sehingga Thailand tidak dapat 

menggugat hak kepemilikan Kuil Preah Vihear atas Kamboja namun pada 

persoalan konflik wilayah sekitar Kuil Preah Vihear ini sebaliknya 

dikarenakan belum adanya keputusan secara hukum. 

Dalam hal ini peneliti lebih tertarik membahas peran pihak ketiga 

yang dimana penelitian berorientasi pada keterlibatan Indonesia sebagai ketua 

ASEAN dalam mengelola konflik perbatasan antara Kamboja-Thailand 

dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan Indonesia dalam mengelola 

konflik Kamboja-Thailand.  

Alasan peneliti mengangkat pembahasan pada peran Indonesia adalah 

untuk melihat apa saja yang dilakukan Indonesia dalam mengelola konflik 

karena sebagai negara yang terpilih menjadi ketua ASEAN tentunya peran 

Indonesia sangat diharapkan mampu dalam mengelola konflik. Apalagi 

Indonesia punya kapasitas pengalaman dalam mengelola konflik yang terjadi 

antara Kamboja-Vietnam. 
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  Berkaitan dengan hal ini peneliti memfokuskan perhatiannya pada 

peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam mengelola konflik perbatasan 

Kamboja-Thailand. Mengingat Kamboja-Thailand, keduanya merupakan 

anggota ASEAN tentunya mendorong Indonesia yang terpilih sebagai ketua 

ASEAN untuk terlibat aktif dalam mengelola Konflik. Apabila konflik antara 

Kamboja-Thailand tidak secepatnya diatasi maka dikhawatirkan akan 

mengganggu stabilitas hubungan negara-negara anggota ASEAN.  

1.6 Teori / Konsep  

Agar dalam penelitian ini dapat dirumuskan dan dipahami secara 

sistematis dan terfokus pada pembahasan, maka peneliti memberikan teori 

dan konsep dengan maksud untuk menciptakan hubungan teori dan konsep 

dengan penelitian. oleh karena itu sesuai dengan masalah yang sudah 

dijelaskan pada fokus penelitian ini yaitu peran Indonesia sebagai ketua 

ASEAN dalam mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait 

wilayah sekitar kuil Preah Vihear dimana penelitian ini perlu ada pemahaman 

teori dan konsep sebagai bahan untuk memahami penelitian. 

1.6.1 Peran 

Peran adalah implementasi yang diharapkan dalam menjalankan 

fungsi suatu kedudukan. Dalam konteks hubungan internasional, konsep 

peranan yang menyangkut hubungan antar negara tentunya melibatkan negara 

itu sendiri atau negara yang menempati kedudukan dalam organisasi 

internasional yang diberikan kewenangan menjalankan tugas atau kewajiban 

atas suatu kedudukan sekaligus hak atas suatu kedudukan sebagaimana 
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kedudukan Indonesia sebagai ketua ASEAN yang berperan mengelola 

Konflik Kamboja-Thailand.
17

  

Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa peranan adalah perilaku yang 

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. 

Perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai 

dengan sifat posisi tersebut.
18

  

 

Teori peranan berpendapat bahwa kebanyakan dari perilaku politik 

merupakan hasil dari tuntutan atau harapan dari peran yang diduduki oleh 

aktor politik dan tekanan dari pihak lain atas kedudukan aktor politik. Sumber 

munculnya harapan berasal dari dari pihak lain atas peran aktor politik yang 

dimana ada penekanan dari pihak lain agar aktor yang menduduki posisi 

berperan sebagaimana mestinya atau bisa dipengaruhi oleh tekanan yang 

dimana pihak lain menginginkan agar aktor yang menduduki posisi berperan 

sebagaimana kehendak pihak lain. Harapan muncul dari cara yang dilakukan 

aktor politik dalam mengimplementasikan peranan yang diembannya yaitu 

suatu harapan dari aktor politik atas apa yang sekiranya boleh dan tidak boleh 

dilakukan dan yang seharusnya dilakukan.
19

 

Peranan bisa tergantung pada kedudukan dan harapan lingkungan 

sekitar apabila tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar maka akan 

sulit sekali mengimplementasikan peranannya sebagaimana mestinya. Namun 

berkaitan dengan kondisi tersebut sebenarnya disitulah tantangan aktor 

pemeran untuk berusaha dapat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan 

sekitar. dalam hal ini peranan dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi juga 

                                                           
17

 Anak Agung Bayu Perwita, Yanyan Mochamad Yani, 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Remaja Rosdakarya Bandung. hal. 29  
18

 Mochtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi dalam  Ibid, hal. 30.  
19

 Ibid. 
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kemampuan dari aktor pemeran. Peranan bisa diartikan sebagai orientasi atas 

kedudukan yang di emban oleh aktor dalam kedudukan sosialnya. Dengan 

peranan tersebut, para aktor pemeran dalam bentuk individu maupun 

organisasi akan berprilaku sebagaimana harapan lingkungan disekitarnya. 

peran aktor berusaha melaksanakan harapan-harapan dari lingkungan 

sekitar.
20

  

Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa 

peran Indonesia dalam mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand yaitu 

dengan cara melakukan suatu tindakan yang dimulai dari merencanakan 

pertemuan agar dapat mempertemukan kedua pihak, dan mengorganisasikan 

keduanya dalam ruang lingkup ASEAN agar menempuh solusi damai, 

Indonesia melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian dalam 

konflik perbatasan Kamboja-Thailand. peran Indonesia tersebut terlihat pada 

sejumlah pertemuan antara lain pertemuan pada 22 Februari 2011 yang 

diadakan di Jakarta, pertemuan pada 7-8 April 2011 yang berlangsung di 

Bogor, dan pertemuan pada 7-8 Mei dalam KTT ASEAN ke 18 yang 

berlangsung di Jakarta. Peran Indonesia diimplementasikan sebagimana 

kedudukannya sebagai ketua ASEAN. 
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 Ibid, hal. 31 
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1.6.2 Konflik Perbatasan 

Menurut Pruitt dan Rubin, konflik adalah perbedaan kepentingan yang 

memunculkan aksi dan reaksi karena salah satu kepentingan dari pihak tidak 

terpenuhi yang kemudian memunculkan masalah-masalah.
21

 Perbatasan 

menurut pakar hukum internasional seperti Green NA Maryan, Shaw 

Malcolm, JG Starke, dan Burhan Tsani adalah batas wilayah yang 

memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut 

dan udara.
22

  

Berdasar pada pendapat para pakar, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konflik perbatasan adalah perbedaan kepentingan  atas kepemilikan 

wilayah yang memunculkan aksi maupun reaksi dari pihak yang merasa 

dirugikan atas keputusan kepemilikan wilayah.  

Dalam sejarah hubungan internasional, kebanyakan konflik 

perbatasan antara lain disebabkan karena keinginan untuk melakukan 

ekspansi wilayah atau karena memang tidak jelasnya garis batas wilayah.  

Dalam hal ini kebanyakan konflik perbatasan yang disebabkan karena 

ekspansi wilayah mempunyai motif potensi kekayaan alam yang dapat 

memberikan manfaat. Dengan demikian, negara yang melakukan ekspansi 

wilayah berupaya mencari cela untuk membenarkan alasannya dalam 

mengklaim wilayah. Konflik perbatasan karena ekspansi wilayah merupakan 

konflik yang di sengaja, diinginkan oleh negara yang melakukan ekspansi 

                                                           
21

 Pruitt, Dean, G., Hee Kim, sung, Social Conflict: Escalation , Stalemate, and Settlement. dalam 

Novri Susan, Ibid, hal. 8-9   
22

 John Bernando Seran, “Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional”, dalam 

http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international , 

diakses 25 September 2012.  

http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international


 

20 
 

selama wilayah yang diinginkan belum menjadi miliknya. Sedangkan konflik 

perbatasan yang disebabkan karena tidak jelasnya garis batas wilayah lebih 

dikarenakan para pihak yang berkonflik sama-sama mempertahankan klaim 

wilayah yang dianggap sebagai wilayahnya.  

Dalam hal ini konflik perbatasan antara Kamboja-Thailand atas klaim 

wilayah sekitar Kuil Preah Vihear disebabkan karena keduanya sama-sama 

mempunyai peta masing-masing yang dimana terdapat garis pemisah antar 

wilayah Kamboja-Thailand. Namun perbedaan garis peta yang dimiliki 

Kamboja-Thailand menunjukan tidak jelasnya garis batas wilayah yang 

kemudian menyebabkan konflik perbatasan antara Kamboja-Thailand. 

1.6.3 Resolusi Konflik 

Secara umum tujuan resolusi konflik adalah menciptakan perdamaian. 

Diskursus tenang perdamaian mengkategorikan perdamaian yaitu perdamaian 

positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif tidak ada kekerasan 

struktural. Sedangkan perdamaian negatif tidak ada kekerasan langsung.
23

 

Menciptakan perdamaian dalam resolusi konflik bukan berarti penghapusan 

konflik.  

Teori manajemen konflik menegaskan bahwa konflik tidak perlu 

diselesaikan akan tetapi bagaimana mengelola konflik agar dapat mengurangi 

tingkat kekerasan. Sebagaimana pendapat Carpenter dan Kennedy yang pada 

                                                           
23

 Jeong, Ho.Won, Peace and Conflict Studies: An Introduction  dalam  Novri Susan, Op. cit hal. 

131-132 
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intinya menyatakan bahwa tantangan dalam manajemen konflik bukan 

penghapusan konflik melainkan meminimalisir tingkat kekerasan.
24

   

Resolusi konflik Menurut Johan Galtung adalah melakukan peace 

keeping (penjagaan perdamaian), peace making (penciptaan perdamaian), 

peace building (pembangunan perdamaian).
25

 Salah satu dari tiga pendekatan 

tersebut yang dilakukan Indonesia dalam mengelola konflik perbatasan 

Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil Preah Vihear  adalah peace 

making atau penciptaan perdamaian. 

Pendekatan peace making atau penciptaan perdamaian yaitu 

melakukan jalan dengan cara mediasi, dimana pihak ketiga mendengarkan 

keterangan dari pihak yang berkonflik kemudian pihak ketiga menyampaikan 

apa yang di pandang sebagai solusi penyelesaian konflik. 

Pihak ketiga dalam hal ini dapat dikatakan sebagai arbitrasi yaitu 

sebagai penengah antara pihak yang berkonflik.
26

 Mengenai Pendekatan pada 

peace making atau penciptaan perdamaian yang ditempuh Indonesia dalam 

mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand memerlukan pengalaman 

dan kemampuan yang baik dalam berdiplomasi agar upaya untuk 

menciptakan perdamaian dapat diterima oleh Kamboja-Thailand. 
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 Carpenter, Swan, Kennedy, Managing Public Disputes: A practical Guide to Handling Conflict 

and Reaching Agreements dalam Ibid, hal 136-137  
25

 Johan Galtung, 2003, Studi Perdamaian. Pustaka E ureka Surabaya. hal. 248 
26

 Ibid, hal. 232 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai upaya, cara dan teknik 

secara sistematis oleh peneliti agar memperoleh hasil yang benar dalam 

penelitian Library Research.  

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian mengunakan deskriptif yaitu penelitian yang 

menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis dan akurat serta 

melihat keterkaitan hubungan antar fenomena yang diteliti.
27

  

Menurut Whitney metode deskripif merupakan pencarian fakta 

dengan mengumpulkan data kemudian melakukan penafsiran dengan cara 

yang tepat.
28

 Berkaitan dengan hal ini peneliti menggambarkan fenomena 

peran Indonesia dalam mengelola konflik perbatasan antara Kamboja-

Thailand terkait wilayah sekitar Kuil Preah Vihear berdasar data yang diambil 

dari fakta yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diteliti. 

1.7.2 Sumber data 

Menurut Lofland, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah 

bukti-bukti valid berupa fenomena yang meliputi tindakan dari aktor yang 

menjadi fokus penelitian, dokumentasi dan data yang berhubungan dengan 

penelitian.
29

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
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 Mohtar Mas’oed, 1990, 1994. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi. Pustaka 

LP3ES Jakarta. hal 68 
28

 Moh. Nazir, 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Bogor. hal.54. 
29

 Lofland, John & Lyn H. Lofland, Analyzing Social Settings : A Guide to Qualitative 

Observation and Analysis, dalam Lexy J. Moleong, 2007,  Metodologi Penelitian Kualitatif , 

Remaja Rosdakarya Bandung. hal, 157. 



 

23 
 

sekunder yang berasal dari literature-literatur yang didapatkan dari berbagai 

sumber seperti perpustakaan dan internet yang menyangkut berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan konflik Kamboja-Thailand. Data penelitian 

peneliti dapatkan dari Perpustaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM), Buku koleksi peneliti, dan website yang terkait dengan peneliti teliti.  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang 

dikemukakan, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library 

Research) dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data.
30

 

Library Research yaitu upaya pengumpulan data pustaka dengan cara 

membaca dan mencatat dan mengambil data yang sesuai dengan penelitian.
31

 

Dengan demikian, data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang 

berasal dari dokumentasi maupun publikasi. Bentuk data tersebut dapat 

ditemukan pada buku referensi dan sumber-sumber tulisan lainnya seperti 

fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang sesuai dengan 

topik dan telah didokumentasikan.  

1.7.4 Analisis Data 

Dalam hal taknik analisa data,  

Bogdan mengatakan bahwa: “Data analysis is the process of 

systematically searching and arranging the interview transcripts, 

fieldnotes, and other materials that you to present what you have 

discovered to others”.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah difahami. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 
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 Mestika Zed, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan,Yayasan Obor Indonesia Jakarta. hal, 1 
31
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan akan dipelajari.
32

 

 

Berdasarkan dengan hal ini maka untuk menganalisis data digunakan 

analisis kualitatif yang lebih menggunakan pendekatan induktif yaitu 

berdasarkan pada hal khusus yang mengarah pada kesimpulan umum.
33

 

Dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang memiliki 

hubungan saling keterkaitan yang dapat mendukung permasalahan yang 

sedang diteliti. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah 

menjadi data yang relevan dengan penelitian, dengan cara mengambil bagian-

bagian yang sesuai dengan topik penelitian dari tiap-tiap bahan yang 

dikumpulkan guna untuk mempermudah penelitian menggunakan jenis 

deskriptif. 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang Lingkup Penelitian adalah salah satu unsur penting dalam 

penelitian ini. Agar pembahasan penelitian memberikan penjelasan secara 

akurat dan kongkrit dan tidak melebar serta mudah dipahami, peneliti 

memberi dua kategori batasan dalam ruang lingkup penelitian yaitu batasan 

materi dan batasan waktu.    

1.8.1 Batasan Materi  

Dalam penelitian ini batasan materi yang ditentukan peneliti dalam 

meneliti peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam mengelola konflik 

                                                           
32

 Bogdan, Robert C. Qualitative Research For Education; An Introductioan To Theory and 

Methods; Allyn and Bacon. dalam Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif 
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perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil Preah Vihear yaitu 

mencakup pada posisi ASEAN sebagai institusi regional di Asia Tenggara 

serta peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam mengelola konflik 

tersebut dan respon Kamboja-Thailand terhadap peran Indonesia.  

1.8.2 Batasan Waktu  

Terkait dengan penelitian ini batasan waktu yang ditentukan peneliti 

adalah 2011 yang dimana pada waktu tersebut Indonesia terpilih sebagai 

ketua ASEAN dan berupaya mengimplementasikan peranannya dalam 

mengelola konflik perbatasan Kamboja-Thailand terkait wilayah sekitar Kuil 

Preah Vihear. 

 

1.9 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dimana kesinambungan dan keterkaitan 

dalam tiap bab diperjelas oleh sub-sub bab, sehingga pada akhirnya akan 

membentuk karya ilmiah yang sistematis dan konstruktif. 

Bab I : PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Praktis  

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.6 Teori dan Konsep 
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1.6.1 Peran 

1.6.2 Konflik Perbatasan  

1.6.3 Resolusi Konflik  

1.7 Metode Penelitian  

1.7.1 Jenis Penelitian  

1.7.2 Sumber Data 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.4 Analisa Data 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian  

1.8.1 Batasan materi 

1.8.2 Batasan waktu 

1.9 Sistematika Penulisan  

 

Bab II : ANATOMI KONFLIK KAMBOJA-THAILAND DAN POSISI 

ASEAN SEBAGAI INSTITUSI REGIONAL DI ASIA 

TENGGARA  

2.1 Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand Terkait Kuil Preah Vihear. 

2.2 Konflik Kamboja-Thailand Terkait Wilayah Sekitar Kuil Preah 

Vihear. 

2.3 Posisi ASEAN Sebagai Institusi Regional di Asia Tenggara   
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Bab III: PERAN INDONESIA DALAM MENGELOLA KONFLIK 

PERBATASAN KAMBOJA-THAILAND DAN RESPON 

KAMBOJA-THAILAND TERHADAP PERAN INDONESIA 

3.1 Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Dan Mulainya Pengelolaan Konflik 

Perbatasan Kamboja-Thailand Di ASEAN. 

3.2 Peran Indonesia Mengelola Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand 

Terkait Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear 

3.3 Respon Kamboja-Thailand Terhadap Peran Indonesia   

 

Bab IV: PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

1.2 Saran / Rekomendasi 

Daftar Pustaka 

 


