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BAB I 

1.1 Latar Belakang 

Kamboja dan Thailand adalah dua Negara di Asia Tenggara yang 

berbatasan secara langsung. Thailand merupakan batas Kamboja sebelah barat 

sedangkan Kamboja merupakan batas Thailand di sebelah timur. Wilayah Preah 

Vihear di Kamboja berbatasan langsung dengan wilayah Sisaket di bagian Timur 

Laut Thailand. Wilayah ini sudah sejak lama menjadi perdebatan antara Kamboja 

dan Thailand. Kedua negara sama-sama mengklaim bahwa wilayah Kuil Preah 

Vihear merupakan wilayah teritori mereka
1
. Selama ini, kedua Negara bertetangga 

ini menjalin hubungan bilateral yang terbilang cukup baik. Namun, beberapa 

tahun belakangan ini mengalami ketegangan. Ketegangan tersebut terjadi sejak 

tahun 2008 dan berlanjut sampai dengan tahun 2009. Adapun konflik yang 

muncul akibat ketegangan hubungan Thailand-Kamboja yaitu pada tahun 2008 

terjadi sengketa kepemilikan kuil Preah Vihear. Sebenarnya konflik perebutan 

kuil ini sudah terjadi sejak lama, sehingga kedua negara tersebut sepakat untuk 

membawa masalah kepemilikan kuil ini ke ICJ (International Court of Justice) 

pada tahun 1962 dan akhirnya ICJ (International Court of Justice) menetapkan 

status kepemilikan kuil Preah Vihear kepada kamboja
2
. 

Status kepemilikan kuil Preah Vihear memang sudah ditetapkan oleh ICJ 

sebagai milik kamboja, namun status kepemilikan wilayah di sekitak kuil Preah 

Vihear yang memiliki luas 4,6 kilometer persegi dan kaya akan sumber daya 
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mineral yaitu minyak bumi dan gas alam yang belum jelas status 

kepemilikannya
3
. Sehingga meskipun masalah kepemilikan Kuil tersebut telah 

selesai di ICJ dan konflik perebutan wilayah itu terlihat sudah mereda, namun 

sebenarnya masalah kepemilikan wilayah di sekitar kuil ini menjadi konflik baru 

diantara kedua Negara.   

Pasca sengketa tahun 1962 tersebut hubungan bilateral antara dua Negara 

tersebut berjalan normal kembali, namun pada tahun 2008 hubungan kedua negara 

kembali menegang. Hal ini disebabkan oleh penetapan yang dilakukan oleh 

UNESCO (United Nations Economic, Social and Cultural Organization ) 

terhadap Kuil Preah Vihear sebagai salah satu World Herritage (warisan sejarah 

dunia)
4
. Keputusan UNESCO ini mendapat dua reaksi berbeda dari Thaiand dan 

Kamboja. Reaksi gembira yang ditunjukkan rakyat Kamboja disambut reaksi 

marah oleh Rakyat Thailand karena mereka masih menganggap Kuil Preah Vihear 

seharusnya menjadi milik mereka. Setelah penetapan dari UNESCO kedua negara 

ini terlibat serangkaian baku tembak di wilayah perbatasan Kuil Preah Vihear. 

Konflik ini berlanjut tahun 2009 dimana pada bulan november tahun itu 

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen memilih untuk mengangkat Thaksin sebagai 

penasehat ekonomi pribadinya serta penasehat ekonomi pemerintah Kamboja
5
. 

Pengangkatan Thaksin ini berdasarkan dekrit kerajaan dan merupakan upaya 
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pemerintah Kamboja untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Dua minggu 

sebelum pengangkatan Thaksin, Hun Sen telah menawarkan perlindungan bagi 

Thaksin. Bahkan seorang juru bicara pemerintah Kamboja kepada BBC 

mengatakan, Kamboja menghargai kualitas kepemimpinan Thaksin dan 

pengalaman bisnisnya, sehingga bisa menjadi aset negara
6
. 

Diangkatnya Thaksin sebagai penasehat ekonomi  tersebut memancing 

kembali konfik antara Thailand dan Kamboja, pasalnya Thaksin adalah buronan 

kasus korupsi pasca kudeta atas dirinya pada tahun 2006 lalu
7
. Pada tahun 2008 

Pengadilan Tertinggi Thaiand mengadili mantan Perdana Mentri Thailand ini 

melalui peradilan inabsentia
8
 kemudian ia dinyatakan bersalah dalam kasus 

korupsi dan divonis hukuman  2 tahun penjara
9
. 

Menanggapi hal tersebut Thailand mengirim surat perjanjian ekstradisi 

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan aparat hukum Thailand 

menjalankan perannya untuk menahan Thaksin yang berstatus tersangka dan 

buronan Thailand. Namun hal tersebut ditanggapi dingin oleh pemerintah 
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Kamboja, mereka menolak untuk mengekstradisi Thaksin dengan alasan bahwa 

tuntutan yang diberatkan kepada Thaksin di Thailand sarat akan muatan politik
10

. 

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan skripsi atau 

penelitian. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai dampak pengangkatan 

tersebut terhadap hubungan bilateral Kamboja-Thailand. Karenanya menurut 

asumsi penulis kasus seperti ini sangat jarang terjadi, dimana diantara dua negara 

yang sedang berkonflik kemudian salah satu negara yang terlibat konflik itu 

memilih mantan Perdana Menteri yang dikudeta serta buronan kasus korupsi 

negara lawannya untuk dijadikan penasehat ekonomi pemerintahnya. 

Oleh karena itu penulis memberikan penelitian ini dengan judul : 

“Hubungan Bilateral Kamboja-Thailand Pasca Diangkatnya Thaksin Sebagai 

Penasehat Ekonomi Kamboja.”  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari permasalahn diatas yang akan kita temukan 

jawabannya dalam proposal skripsi ini adalah “Bagaimana hubungan bilateral 

Kamboja-Thailand pasca diangkatnya Thaksin sebagai penasehat ekonomi 

Kamboja?” 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah di 

atas yaitu : 

1. Mendapat deskripsi yang lengkap mengenai sejarah konflik bilateral 

yang terjadi antara Thailand-kamboja. 

2. Untuk mengetahui sumber konflik baru yang ada di antara kedua 

negara. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh diangkatnya Thaksin 

Shinawatra sebagai penasehat ekonomi Kamboja terhadap hubungan 

bilateral yang terjalin antara Kamboja-Thailand. 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Secara teoritis ilmiah, sebagai salah satu cara menerapkan teori-teori 

yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang hubungan internasional. 

2. Memberikan gambaran bagaimana hubungan bilateral yang terjalin 

antara Kamboja dengan Thailand sebelum adanya Thaksin di tengah-

tengah konflik Thailand-Kamboja  dan setelah kehadiran Thaksin 

sebagai penasehat ekonomi Kamboja serta setelah kemunduran 

Thaksin sebagai penasehat ekonomi Kamboja. 
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1.5 Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

Sebelum peneliti  meneliti tentang pengaruh diangkatnya Thaksin sebagai 

penasehat ekonomi Kamboja sudah ada peneliti terdahulu yg meneliti tentang 

konflik Thailand dan Kamboja. Misalnya, Rizky Novid yang meneliti tentang 

konflik Kamboja-Thailand dan Heri Pical yang juga meneliti konflik perebutan 

kuil Preah Vihear oleh kedua negara. Menurut Rizky Novid dalam makalahnya 

yang berjudul “Konflik Thailand-Kamboja” menyatakan bahwa konflik Kamboja 

dengan Thailand ini merupakan pembuktian dari salah satu teori dalam hubungan 

internasional yaitu Realis dan ASEAN yang bercirikan liberalis akan selalu 

berbenturan dengan negara-negara anggotanya yang bercirikan realis. 

Pertama, bahwa negara adalah satu-satunya aktor utama dalam hubungan 

internasional yang dibuktikan dengan minimnya peran aktor non negara seperti 

Organisasi Internasional dalam konflik bersenjata Thailand-Kamboja ini. Kedua, 

bahwa hubungan antar negara adalah hubungan yang bersifat konfliktual dan 

konflik antar mereka hanya dapat diselesaikan melalui perang yang lantas 

kebenarannya dibuktikan dengan pecahnya konflik bersenjata pada 15 Oktober 

2008 lalu yang kemudian menewaskan dua tentara Kamboja sebagai akibat 

konflik perebutan wilayah yang berkepanjangan. Ketiga, asumsi bahwa adanya 

konflik kepentingan yang dalam antar negara dan antar masyarakat yang 

kemudian dijelaskan dengan menyebutkan rasa sama-sama ingin memenuhi 

kepentingan nasional terkait dengan wilayah kaya minyak bumi dan gas alam 

yang sedang diperebutkan Thailand dan Kamboja, serta implikasi kepemilikan itu 

pada bargaining position dan power mereka. Serta keempat, pandangan bahwa 
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kaum realis cenderung menolak nilai moral universal dan lebih mementingkan 

power daripada keadilan yang terbukti dengan memburuknya hubungan Thailand 

dan Kamboja sebagai Negara tetangga yang seharusnya menerapkan good 

neighbour policy, dan sebaliknya mulai saling menggunakan power-nya untuk 

menekan pihak yang lain
11

.  

Sedangkan Heri Pical dalam skripsinya yang berjudul “Sengketa Teritorial 

Thailand-Kamboja atas Kepemilikan Wilayah Kuil Preah Vihear” menggunakan 

tiga teori dan satu konsep dalam menganalisa permasalan Thailand-Kamboja 

yaitu, Teori Konflik, Teori Persepsi, Teori Pengambilan Keputusan serta konsep 

Kepentingan Nasional. 

Ia menyatakan faktor penyebab terjadinya sengketa teritorial Kamboja-

Thailand atas kepemilikan wilayah kuil Preah Vihear adalah adanya perbedaan 

persepsi antara kedua negara terhadap keabsahan watershed line peta annex 1 map 

yang ditetapkan oleh mahkamah internasional pada tahun 1962 yang memutuskan 

bahwa kuil Preah Vihear berada dalam wilayah teritorial tersebut juga tidak 

terlepas dari kepentingan ekonomi politik kedua Negara. Faktor selanjutnya 

adalah adanya upaya-upaya provokasi yang dilakukan Thailand kepada Kamboja 

yang mengarah pada konflik terbuaka didorong oleh kepentingan ekonomi politik 

dalam negeri. Sebab kondisi politik dan stabilitas nasional Thailand yang 

terguncang akibat konflik politik dan kudeta militer yang berlarut-karut telah 

menyebabkan perekonomian Thailand mengalami kemunduran secara drastis. 

Sehingga untuk mengalihkan perhatian public dalam negeri terhadap sensitif 
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tersebut, maka pemerintah Thailand berupaya melakukan profokasi kepada 

Kamboja dengan mengajukan klaim kembali terhadap status kepemilikan kuil 

Preah Vihear. Selanjutnya di pihak lain dalam kasus sengketa teritorial ini 

Kamboja tentu berada dalam posisi yang lebih kuat dan diuntungkan, karena 

secara hukum internasional berdasarkan keputusan mahkamah internasional pada 

tahun 1962 telah memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah 

teritorial Kamboja. Kepemilikan atas kuil ini merupakan salah satu penopang 

kekuatan ekonomi Kamboja yang menjadi modal dasar kebangkitan dan 

pembangunan Kamboja dalam sector pariwisata
12

. 

Dari penelitian diatas penulis mendukung pendapat dua peneliti diatas 

dengan hasil penelitian mereka yang sama-sama berkaitan dengan konflik 

Kamboja-Thailand. Rizky Novid yang memaparkan awal mula terjadinya konflik 

Thailand-Kamboja serta Heri Pical yang memaparkan tentang faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara Thailand-Kamboja. Namun, ada 

perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang akan dijelaskan oleh penulis saat 

ini. Penulis saat ini akan menjelaskan bagaimana hubungan bilatera yang terjalin 

antara Kamboja dan Thailand setelah adanya Thaksin sebagai penasehat ekonomi 

Kamboja. 
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1.6 Kerangka Konseptual  

1.6.1 Hubungan Bilateral 

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik, ekonomi, dan budaya yang 

melibatkan dua negara di dalamnya
13

. Hubungan bilateral merupakan hubungan 

yang terjalin antara dua negara yang memiliki hubungan yang timbal balik untuk 

membangun kemitraan yang kuat dan menciptakan suatu persahabatan. Hal ini 

bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional baik dari segi ekonomi, sosial, 

dan politik. Hubungan bilateral terjadi karena adanya faktor kepentingan yang 

saling menguntungkan antar negara
14

. 

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan 

timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor utama 

dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah “negara” (state actors)
15

. 

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan 

dan fungsi Kedutaan Besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk 

menutup Kedutaan Besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih 

negara. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan bagian dari masalah politik 

dan kekerasan, misalnya dalam bentuk penolakan untuk memberikan pengakuan 

negara, atau lebih sering lagi menolak pengakuan terhadap pemerintahan suatu 

negara yang sah. Maka ketika pecah perang atau muncul aksi protes terhadap aksi 

satu negara, diikuti dengan pemutusan hubungan diplomatik. Tindakan seperti ini 

                                                           
13
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dapat juga diambil ketika pengakuan terhadap pemerintah yang berkuasa tetap 

diberikan. Akan tetapi, bahkan jika negara-negara yang memutuskan hubungan 

diplomatik ini siap berperang, tidak lama setelah itu, mereka biasanya menyadari 

kalau keduanya tetap berkepentingan untuk tetap saling mempertahankan 

komunikasi antara mereka satu sama lain.
16

 

Dalam hukum internasional, putusnya Hubungan Diplomatik antar suatu 

negara diperbolehkan sebagai suatu bentuk tekanan politik tertentu kepada suatu 

Negara agar mereka mengubah kebijakannya ataupun untuk menghukum tindakan 

tertentu dari Negara lain yang tidak sesuai dengan Hukum Internasional seperti 

tindakan provokasi, pelanggaran perbatasan, intervensi urusan dalam negeri 

negara lain ataupun masalah-masalah politik lainnya.
17

 

Dalam hubungan dengan negara lain kita mengenal adanya hubungan 

kerjasama antar negara yang merupakan pertemuan beragamnya kepentingan 

nasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya 

sendiri. Bentuk bentuk kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang 

melakukan hubungan antar negara yaitu bilateral, trilateral, regional
18

, dan 

kerjasama multilateral/internasional
19

. 
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 Shahnaz Nurimania, Theses Akibat hukum putusnya hubungan diplomatik indonesia dan 
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83  
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kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tententu dan mengadakan 
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Konsep kerjasama merupakan bagian sentral dalam interaksi antar negara 

dalam hubungan internasional. Berbentuk dengan interaksi konflik yang biasanya 

mengambil bentuk Zero SumGame, dimana ada satu faktor yang menang penuh 

dan akto lainnya kalah secara nyata. Dalam interaksi kerjasama atau kooperatif 

terdapat manfaat yang diperoleh masing-masing actor yang terlibat, walaupun 

tidak harus dalam jumlah yang sama (Positif SunGame)
20

. 

Kerjasama terjadi sebagai hasil penyesuaian dalam perilaku aktor sebagai 

jawaban untuk mengantisipasi pilihan lain yang diambil oleh aktor lainnya. 

Kerjasama juga merupakan hasil dari suatu hubungan antara seorang aktor yang 

lebih kuat dan satu pihak yg lemah.
21

 Seandainya terdapat persamaan kepentingan 

serta saling menguntungkan, biasanya kerjasama dapat berjalan dengan baik dan 

langgeng. Bila sebaliknya terdapat perbedaan kepentingan serta tidak 

menguntungkan maka kerjasama tidak berjalan. Bahkan mungkin yang 

berlangsung adalah konflik atau persaingan/kompetisi. Pertimbangan untuk 

melaksanakan kerjasama dan mengikatkan diri pada komitmen kerjasama 

umumnya bersifat lebih rasional. 

Dalam pelaksanaan hubungan bilateral dapat dikemukakan tiga motif, 

yaitu
22

: 

a. Memelihara kepentingan nasional 

                                                                                                                                                               
pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak. 

Dikutip dlm : Cahaya Putri, skripsi : Peranan An African Union Mission in Somalia (AMISOM) 
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20

 Danvi Sarah, Tambahan BAB II dlm : http://www.scribd.com/doc/48081029/INVESTASI-

tambahan diakses pada 24-05-2011 pkl 16:07   
21

 James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, JR. Contending Theories of International Relations. 

Hal : 505  
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b. Memelihara perdamaian 

c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi  

Sedangkan faktor penghambat hubungan bilateral yang terjalin antara 

Kamboja-Thailand disebabkan oleh : 

a. Adanya perbedaan Kepentingan Nasional antara kedua negara 

b. Konflik yang terjadi antar Kamboja-Thailand 

 

1.6.2 Konsep Konflik  

Konflik merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki 

negara A dengan kepentingan negara B atau negara lainnya. Konflik dapat timbul 

disebabkan suatu pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang 

bertentangan dengan yang dikehendaki oleh negara lain. Konflik mencangkup 

tindakan dipomatik, propaganda, perdagangan, atau ancaman dan sanksi militer 

yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya.
23

 

Pengertian konflik menurut A. Dahlan Nasution adalah : 

Konflik merupakan persaingan, apakah lugas, semu, atau masih nerupa 

sesuatu yang bersifat potensi, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan 

antarnegara yang bermula dari perkembangan sistem negara kebangsaan
24

. 

Pada dasarnya semua jenis hubungan menunjukkan adanya sifat konflik. 

Bahkan, dalam bentuk hubungan kerjasama antar pemerintah, selalu akan timbul 

berbagai perbedaan pendapat. Bukan tidak mungkin suatu pola kerjasama lambat 

laun bisa berubah menjadi konflik dan demikian pula sebaliknya. Ada yang 

                                                           
23

 K.J Holsti 1987. Politik internasional suatu kerangka analisis. Binacipta hal : 592-593 
24

 Dahlan Nasution 1989. Politik internasional Konsep dan Teori. Erlanngga hal : 53 
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beralih melalui tahap persaingan atau kompetisi terlebih dahulu, tetapi ada pula 

yang langsung beralih dari konflik ke kerjasama atau sebaliknya. 

Sumber dari konflik terletak dalam hubungan antara sistem negara 

kebangsaan itu sendiri yang dilandasi oleh konsep egocentric (kepentingan 

sendiri), yaitu apirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan 

kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sifat dan hakiki dari 

kepentingan dan sasaran-sasaran yang tercangkup dalam kebijakan nasional dari 

negara-negara mempunyai kecenderungan menimbulkan konflik
25

. 

Untuk menempuh jalur konflik dan tidak berusaha menghinndari konflik 

atau konfrontasi, suatu negara pada umumnya mendasarkan pertimbangnnya pada 

pertimbangan emosional, dilandasi kecurigaan, atau persepsi ancaman yang 

berlebihan. Jalur konflik juga ditempuh bila suatu negara atau pihak merasa atau 

memperhitungkan bahwa dirinya pasti menang dan memperoleh keuntungan 

(sepihak). Bisa pula sebaliknya yaitu karena persepsi atau keyakinan bahwa 

dirinya akan sepenuhnya merugi, sedangkan dengan menempuh jalur konflik ada 

kemungkinan mengurangi besarnya kerugian yang akan diderita atau 

ditanggungnya.  

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ibid., hal 53-54 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif menyajikan satu gambaran terperinci tentang satu situasi 

khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian secara deskriptif selain bertujuan 

menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang 

diteliti, peneliti deskriptif juga fokus pada pertanyaan “bagaimana” dengan 

berusaha menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan lengkap.
26

 

1.7.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dimana data 

sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber lain yang masih memiliki hubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data-data sekunder ini diperoleh 

dari studi pustaka yaitu dari buku, surat kabar, dan situs internet. 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Secara umum metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

dalam pembuatan skripsi ini yaitu metode pengamatan secara kualitatif. Metode 

secara kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak 

menggunakan akurasi statistik. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu 

proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan 

gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam latar alamiah
27

.  

 

                                                           
26

 Ulber Silalahi, 2009. Metode penelitian sosial. Jakarta : Refika Aditama hal 27-28 
27

 Ibid., hal : 77 
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1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.4.1 Batasan Waktu 

Penelitian ini fokus pada tahun 2009-2010, dimana pada tahun 2009 

Kamboja mengangkat Thaksin Shinawatra sebagai penasehat ekonomi Kamboja 

yang tentu saja menambah ketegangan diantara kedua negara yang semula sudah 

menegang akibat kasus perebutan kuil Preah Vihear yang menjadi batas langsung 

antara kedua negara tersebut. Kemudian terakhir pada tahun 2010 dimana Thaksin 

mengundurkan diri sebagai penasehat ekonomi Kamboja karena ia merasa tidak 

bisa menjalankan tugasnya sebagai penasehat ekonomi Kamboja. 

 

       1.7.4.2 Batasan Materi 

  Untuk mempermudah dalam mengarahkan penelitian ke dalam fokus 

permasalahan sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki maka diperlukan 

adanya batasan dari masalah yang akan dipecahkan. Maka batasan materi 

penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

hadirnya Thaksin sebagai Penasehat Ekonomi Kamboja terhadap hubungan 

bilateral Kamboja-Thailand. 
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1.8 Struktur Penulisan 

No  Bab  Judul  Pembahasan  

1.  Bab I Pendahuluan  1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penulisan  

1.4 Manfaat penulisan  

1.5 Penelitian terdahulu 

1.6 Kerangka konseptual 

1.7 Metode penelitian  

1.7.1 Jenis Penelitian  

1.7.2 Sumber Data dan Teknik 

Pengumpulan Data 

1.7.3 Teknik Analisis Data 

1.7.4 Ruang lingkup penelitian 

1.7.4.1 Batasan Waktu 

1.7.4.2 Batasan Materi 

1.8 Struktur Penulisan  

    

2.  Bab II  2.1 Sejarah konflik kamboja-Thailand 

2.1.1 Konflik antara kerajaan      

Kamboja-Thailand 

2.1.2 Konflik Kamboja-Thailand 

setelah Kamboja menjadi 
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Negara Protektorat Perancis 

2.1.3 Konflik Kamboja-Thailand 

setelah kemerdekaan Kamboja-

tahun 2003  

2.2 Bentuk-bentuk kerjasama yang 

terjalin antara Kamboja-Thailand 

2.2.1 Kerjasama di bidang ekonomi  

2.2.2 Kerjasama pengembangan 

wilayah bagian selatan 

2.2.3  Kerjasama masalah 

Perdagangan anak dan 

perempuan  

2.2.4 Kerjasama menangani masalah 

tenaga kerja 

2.2.5 Kerjasama untuk mengatasi 

perdagangan gelap lintas batas 

negara 

2.2.6 Kerjasama di bidang pertanian 

2.2.7 Kerjasama di bidang informasi 

dan penyiaran 

2.2.8 Kerjasama dalam masalah 

transportasi di perbatasan 



18 
 

3.  Bab III  3.1 Hubungan bilateral Kamboja-

Thailand sebelum diangkatnya 

Thaksin sebagai penasehat 

ekonomi Kamboja 

3.2 Proses pengangkatan Thaksin 

sebagai penasehat ekonomi 

Kamboja 

3.3 Reaksi Thailand terhadap 

pengangkatan Thaksin sebagai 

penasehat ekonomi Kamboja 

3.4 Hubungan  Kamboja-Thailand 

setelah Thaksin menjabat sebagai 

penasehat ekonomi Kamboja 

3.5 Hubungan bilateral Kamboja-

Thailand setelah kemunduran 

Thaksin 

4.  Bab IV  4.1 Kesimpulan  

 

 

 

 

 

 

 


