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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

Kajian ilmu hubungan internasional sampai saat ini tidak dapat dilepaskan 

dari persoalan konflik antar negara. Kenyataan ini sudah menjadi bagian dalam 

pengembangan keilmuan dan menjadi bagian terpenting dari perkembangan 

kehidupan manusia di muka bumi. Sejak terjadinya Perang Dunia I (1914-1918)  

sampai berakhirnya Perang Dingin, sejarah kehidupan manusia selalu diwarnai 

oleh konflik antar negara, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. 

Fenomena ini terjadi hampir di setiap benua maupun kawasan (Asia, Amerika, 

Afrika, dan Eropa), dengan isu yang berbeda. Salah satunya adalah yang 

menyangkut persoalan perbatasan suatu negara.  

Di Asia Tenggara misalnya, sampai saat ini kawasan itu dihadapkan pada 

persoalan konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang terus berlangsung. 

Fakta menunjukkan sejak 1945 negara-negara di kawasan Asia Tenggara jarang 

mengalami perdamaian, karena harus menghadapi berbagai macam 

pemberontakan domestik.
1
 

Konflik tersebut terkait keberadaan Candi Shiva yang dalam bahasa 

setempat disebut Candi Preah Vihear.
2
  Konflik perbatasan Thailand-Kamboja ini 

pada hakikatnya mempunyai sebab sejarah yang mendalam. Garis perbatasan 

                                                 
1
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Thailand-Kamboja sekarang secara umum dibelah oleh kolonialis Inggris dan 

Perancis dan merupakan hasil pembagian kawasan pengaruh kolonialisme di Asia 

Tenggara pada abad ke-19, juga merupakan akar konflik Thailand-Kamboja 

sekarang ini.
3
 

Wilayah kuil Preah Vihear yang terletak di selatan Kamboja dan utara 

Thailand telah lama menjadi sumber konflik perbatasan wilayah Kamboja dan  

Thailand. Masing-masing negara mengklaim wilayah candi tersebut sebagai 

bagian dari teritori mereka. Klaim Kamboja didasarkan pada peta yang dibuat 

tahun 1907
4
, sementara Thailand menggunakan peta tahun 1904

5
. Ketika kasus 

tersebut dibawa ke International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1962, pihak 

Kamboja dinyatakan berhak atas wilayah candi tersebut. Keputusan ini ditolak 

keras oleh Thailand yang tetap mempertahankan klaimnya. Sejak saat itu konflik 

perbatasan antara kedua negara berlangsung.
6
 Dalam rangka menjembatani 

konflik perbatasan itu, kedua belah pihak mengajukan proses penyelesaiannya 

pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya UNESCO (United Nations 

Education Scientific and Cutural Organization). 

                                                 
3
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Pada 7 Juli 2008 Preah Vihear ditetapkan oleh UNESCO (United Nations 

Education Scientific and Cutural Organization) sebagai Warisan Dunia (World 

Heritage), seperti halnya Candi Borobudur di Indonesia. Rupanya penetapan 

UNESCO terhadap Candi Shiva tersebut sebagai Warisan Dunia di wilayah 

Kamboja, telah memperkuat hak dan rasa kepemilikan negeri itu. Sementara 

Thailand juga mengklaim Preah Vihear berada dalam wilayah negaranya.
7
 

Padahal, pada awalnya kedua Negara tersebut sepakat untuk mengajukan kuil 

Preah Vihear sebagai salah satu warisan dunia karena tingginya nilai budaya yang 

dimiliki bangunan kuno itu. Namun beberapa waktu kemudian pemerintah 

Thailand merubah keputusannya dengan melakukan penolakan keputusan 

UNESCO itu dengan alasan masih terdapat ketidak sepahaman terhadap letak kuil 

Preah Vihear yang sebenarnya.
8
 Kondisi berimplikasi pada stabilitas politik dalam 

negeri Negara Thailand. 

Di Thailand, kepercayaan rakyat kepada pemerintah di bawah 

kepemimpinan PM Samak terus menurun dan semakin kecewa setelah keluarnya 

keputusan UNESCO atas kuil Preah Vihear. Kekecewaan tersebut ditunjukkan 

dengan melakukan demonstrasi di daerah perbatasan lokasi kuil Preah Vihear 

sebagai bentuk protes keputusan itu. Mereka mengklaim status baru kuil sebagai 

Warisan Dunia (World Heritage) yang memperkuat hak kepemilikannya pada 

Kamboja, mengakibatkan Thailand kehilangan wilayah seluas 4,6 kilometer 

                                                 
7
 Wim T., Op.cit, 

8
 Suara merdeka. 2008. Sengketa Kuil Kamboja-Thailand. 25 Juli 2008. 
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persegi.
9
 Tuntutan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan potensi 

keamanan Thailand. 

Posisi Kuil Preah Vihear yang terletak digaris terluar Negara Thailand 

menyebabkan kuil dan daerah di sekitar kuil tersebut menjadi daerah yang sangat 

strategis bagi perbatasan negara itu. Dari garis terluar ini, Thailand dapat 

mengawasi pergerakan negara-negara tetangganya, termasuk Kamboja. Seperti 

yang pernah dilakukan tentara Khmer Merah yang pernah menguasai kawasan 

kuil ketika kelompok Maois ini terusir dari ibukota Kamboja akibat Invasi 

Vietnam pada tahun 1975.
10

 

Selain itu, keputusan UNESCO di atas juga merugikan Thailand secara 

ekonomi. Disamping sumber daya  yang melimpah, kawasan kuil juga dipercaya 

mengandung minyak bumi dan gas alam yang sangat besar. Bedasarkan hasil 

eksplorasi perusahan minyak terbesar Amerika Serikat, Chevron, menunjukkan 

bahwa di sebelah utara kawasan itu mengandung minyak bumi dan gas alam yang 

cukup banyak, sedangkan di bagian selatan mengandung lebih banyak minyak 

bumi dan gas alam dalam bentuk endapan dan lebih kental.
11

 

Fakta-fakta diatas itulah yang menjadi rasionalisasi pihak Thailand 

menolak keputusan UNESCO pada 7 Juli 2008. Mengenai penolakan Thailand ini, 

membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai alasan-alasan Thailand 

menolak keputusan tersebut di atas. 

                                                 
9
 Koran Indonesia, DK PBB Diminta Selesaikan Konflik Thailand-Kamboja, di: 

http://www.koranindonesia.com. Diakses 22 Juli 2008 
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 Grameen Foundation,  Prasat Preah Vihear Temple, di: http://www.grameen.org, diakses 7 

Desember 2009 
11

 Shawn W. Crispin, Cambodia’s Coming Energy Bonanza, di: 

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IA26Ae02.html, diakses 26 Januari 2007 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pemaparan latar bekang masalah yang telah dikemukan 

diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana alasan-alasan 

Thailand menolak keputusan UNESCO pada 7 Juli 2008 terkait kepemilikan kuil 

Preah Vihear? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan penolakan 

pemerintah Thailand terhadap keputusan UNESCO pada 7 juli 2008 terkait 

kepemilikan kuil Preah Vihear. 

 

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini, penulis bagi dalam dua aspek, yaitu: 

1. Aspek Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi perluasan 

wacana dan pemenuhan referensi keilmuan bagi studi-studi hubungan 

internasional khususnya yang berhubungan dengan perilaku negara 

sebagai salah satu aktor hubungan internasional dan penerapan kebijakan 

luar negeri suatu negara. 

2. Aspek Praktis 

 Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat membantu 

para pembuat dan pelaku kebijakan luar negeri untuk dapat semaksimal 
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mungkin menggunakan kapasitasnya  dalam merumusan kebijakan luar 

negeri negaranya terkait dengan interkasi antar Negara, terutama ketika 

dihadapkan pada persoalan konflik bilateral. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Salah satu penelitian terdahulu yang terkait dengan persoalan konflik 

perbatasan Thailand dan Kamboja adalah yang berjudul Sengketa Teritorial 

Thailand-Kamboja Berdasarkan Atas Kepemilikan Wilayah Kuil Preah Vihear 

oleh H Pical.
12

 Dalam penelitiannya tersebut, Pical berusaha melakukan eksplorasi 

terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya konflik perbatasan Thailand dan 

Komboja. Dia mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

sengketa territorial Kamboja-Thailand atas kepemilikan wilayah Kuil situs Preah 

Vihear adalah 1). Perbedaan persepsi terhadap keabsahan watershed line yang 

dipergunakan dalam peta; dan 2). Didorong adanya persaingan kepentingan 

ekonomi-politik kedua negara atas keberadaan Kuil Preah Vihear. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak bermaksud untuk melakukan ekplorasi 

mengenai faktor-faktor penyebab konflik perbatasan Thailand-Kamboja seperti 

yang dilakukan H Pical di atas, tapi lebih pada melakukan analisis mengenai 

alasan Thailand menolak keputuasan UNESCO tanggal 7 Juli 2008 terkait 

dengann status kepemilikan Kuil Preah Vihear.  

 

                                                 
12

 H Pical, Sengketa Teritorial Thailand-Kamboja Berdasarkan Atas Kepemilikan Wilayah Kuil 

Preah Vihear, di: http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1180/1325, diakses 11 

Oktober 2011 

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1180/1325
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Penelitian terdahulu yang lain adalah yang berjudul Kebijakan Pemerintah 

Thailand Memilih Indonesia Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Thailand 

Selatan oleh W Pratiwi.
13

 Dalam penelitiannya itu, Pratiwi mengemukakan bahwa 

alasan pemerintah Thailand memilih Indonesia sebagai mediator dan fasilitator 

penyelesaian konflik Thailand Selatan adalah disebabkan karena adanya 3 faktor, 

yaitu: 1). Indonesia memiliki netralitas yang tinggi; 2). Indonesia berkompetensi 

dalam menyelesaikan konflik domestik maupun internasional 3). Pengalaman 

Indonesia dalam memainkan perannya sebagai mediator penyelesaian konflik dan 

penjaga perdamaian. 

Apabila dalam penelitian di atas menfokuskan pada alasan Thailand 

memilih Indonesia sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik, maka 

dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada alasan Thailand menolak 

keputusan UNESCO sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik tersebut. 

 

1.6 Konsep 

1.6.1 Kekuatan Nasional 

 Kekuatan nasional (national power) yang dimiliki suatu negara atau 

bangsa, baik yang nyata dan jelas terlihat walaupun yang tersimpan sebagai 

potensi tetapi siap-siaga untuk digunakan atau diberdayakan. Dalam hal suatu 

                                                 
13

 W Pratiwi, Kebijakan Pemerintah Thailand Memilih Indonesia Sebagai Mediator Penyelesaian 

Konflik Thailand Selatan, di: http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1462/1525,  

diakses 11 Oktober 2011 
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8 

 

negara dinilai kuat secara ekonomi, tetapi relatif lemah di bidang pertahanan 

(militer). Contohnya, Jepang.
14

  

 Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dalam dua 

kategori atau penggolongan yaitu, tangible elements (yang konkrit/nyata 

wujudnya dan dapat diukur) dan intangible elements yang meliputi: populasi 

(jumlah penduduk); luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik); sumber alam 

dan kapasitas industri; kapasitas produksi pertanian; kekuatan dan mobilitas 

militer; kepemimpinan nasional (leadership and personality); pendayagunaan 

(efisiensi) organisasi-birokrasi; tipe dan gaya pemerintahan; keterpaduan 

masyarakat (social cohesiveness); diplomasi, dukungan luar negeri, 

kebergantungan; dan peristiwa-peristiwa tertentu.
15

  

 Sementara itu, Hans J. Morgenthau membagi kekuatan nasional atas unsur 

yang stabil (tidak mudah berubah) dan yang labil (mudah berubah), antara lain: 

geografi (letak, luas, dan kondisi wilayah); sumber daya alam (natural 

resources); kemampuan industry (industrial capacity); kesiagaan militer (military 

preparedness); jumlah dan kualitas penduduk (amount and quality of citizens); 

watak dan sikap bangsa (national character); ahklak dan semangat nasional 

(national morale); kualitas diplomasi (quality of diplomation); dan kualitas 

pemerintah (quality of government).
16

 

 

                                                 
14

 Teuku May Rudi, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 

Dingin, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 114 
15

 Ibid, hal. 114-115 
16

 Ibid, hal. 115 
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 Kekuatan nasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketahanan 

nasional sebuah negara. Ketahanan (Resilience) berbeda dari Pertahanan (defence) 

yang hanya terfokus pada persoalan militer saja. Ketahanan nasional mimiliki 

berbagai definisi, yaitu: 

1. Ketahanan yang terpadu dari segala aspek kehidupan bangsa secara utuh 

dan menyeluruh (faktor tata nilai dan budaya); 

2. Kondisi dinamis yang merupakan kesatuan atau integrasi dari kondisi tiap 

aspek kehidupan bangsa dan negara yang makin kuat dan kukuh untuk 

mampu mengatasi tantangan yang dihadapi (faktor kesejahteraan dan 

partisipasi politik yang demokratis); 

3. Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin 

kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (faktor 

kekuatan militer dan pengembangan sumber daya); dan 

4. Mencakup ketahanan ideology, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan 

pertahanan-keamanan.
17

 

 Berdasarkan konsep kekuatan nasional di atas, peneliti mengasumsikan 

bahwa alasan-alasan penolakan Thailand terkait kepemilikan kuil Preah Vihear 

yang diputuskan UNESCO pada tahun 2008 mengindikasikan besarnya kekuatan 

nasional yang dimiliki Thailand yang menyebabkan negara ini sangat percaya diri 

untuk menolak keputusan tersebut. 
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 Ibid, hal. 113 
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1.6.2 Kepentingan Nasional 

 Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal 

yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan 

sama di antara semua negara/bangsa adalah kemanan (mencakup kelangsungan 

hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, 

yaitu kemanan (security) dari kesejahteraan (prosperity), pasti terdapat serta 

merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi 

setiap negara.
18

 

 Kepentingan nasional lazim diidentikkan dengan tujuan nasional (national 

goals atau national objectives). Namun untuk hal-hal lainnya yang bisa saja 

berbeda dan berubah dalam jangka waktu tertentu, jelas perlu diutarakan sebagai 

kepentingan nasional dan bukan tujuan nasional. Contohnya kepentingan 

pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), ekspansi dan perluasan ekspor, kepentingan 

merespon atau menjawab tantangan, peningkatan kekuatan militer untuk 

meningkatkan gengsi (prestige), kepentingan mengantisipasi dampak negatif dari 

globalisasi dan westernisasi, kepentingan mengundang investasi asing untuk 

mempercepat laju industrialisasi, kepentingan untuk mengubah atau sebaliknya 

untuk memelihara kondisi status-quo pada kawasan tertentu, melaksanakan peran 

hegemoni, dan lain sebagainya.
19

 

                                                 
18

 Ibid, hal. 116 
19

 Ibid,  
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 Sedangkan, tujuan-tujuan nasional pada umumnya berjangka panjang, 

lebih mendasar, lebih luas cakupannya, cenderung filosofis, dan bersifat makro. 

Contohnya, tujuan nasional untuk mensejahterakan bangsa. Kepentingan-

kepentingan nasional merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara 

lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, 

cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan 

tuntutan zaman atau persepsi mayoritas rakyat. Kepentingan nasional bisa 

berjangka panjang, bisa pula berjangka menengah atau bahkan mungkin berjangka 

pendek.
20

 

 Kepentingan nasional sering dijadikan tolok-ukur atau kriteria pokok bagi 

para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum 

merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Tentunya termasuk menjadi 

patokan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Bahkan setiap langkah 

kebijakan luar negeri (foreign policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan 

nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi, apa yang dikategorikan 

atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional itu.
21

 Sementara itu menurut 

Moergenthau dalam mencapai kepentingan nasional juga diperlukan adanya 

kekuatann nasional.
22

 Pendapat ini mengindikasikan adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara kekuatan nasional dengan kepentingan nasional. 

 

                                                 
20

 Ibid, hal. 117 
21

 Ibid, hal. 118 
22

 Umy, Kerjasama Antara Venezuela dan Rusia Dalam Pengembangan Energi Nuklir, di: 

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/630/1216, diakses 2 Nepember 2011. 

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/630/1216
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 Dalam hal ini, peneliti berkeyakinan bahwa alasan-alasan Thailand 

menolak keputusan UNESCO terkait keberadaan kuil Preah Vihear tidak terlepas 

dari motif kepentingan nasional Thailand itu sendiri, terutama apabila keberadaan 

wilayah kuil tersebut dapat menjaga keutuhan geografis negara Thailand dan 

adanya potensi-potensi sumber daya alam di wilayah itu yang mungkin saja dapat 

mencukupi kebutuhan ekonomis rakyat Thailand. Selain, tekanan masyarakat 

Thailand terhadap pemerintah, telah menjadi bagian kekuatan nasional negara itu 

untuk menolak keputusan UNESCO yang sekaligus mengindikasikan kepentingan 

yang besar Thailand atas Kuil Preah Vihear. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif. Artinya, dalam 

penelitian ini, peniliti ingin menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh 

dan sistematis, yaitu mengenai alasan-alasan penolakan pemerintah Thailand 

terkait kepemilikan kuil Preah Vihear pasca keputusan UNESCO pada tahun 

2008. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu tahap dimana penulis melakukan 

suatu penlitian terhadap suatu sumber dan data yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang hendak dipecahkan, penulis menggunakan metode Library 

Research atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data-

data serta informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat 
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kabar, internet, maupun informasi dari media lain yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti.  

1.7.3 Tingkat Analisa 

 Penelitian ini menggunakan tingkat analisa induksionis. Dalm bukunya 

yang bejudul Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Mohtar 

Mas’oed memberikan sebuah ilustrasi: apabila kita menjelaskan pecahnya perang 

Arab – Israel tahun 1973 dengan menekankan pertentangan Amerika Serikat dan 

Uni Soviet terkait perang tersebut, maka itu berarti kita menggunakan tingakat 

analisa induksionis.
23

 Ilustrasi ini menfokuskan pada perilaku aktor negara yang 

dihdapkan pada fenomena global tertentu. 

 Berdasarkan ilustrasi tersebut, apabila peneliti kaitkan dengan penelitian 

ini, maka peneliti bermaksud menjelaskan perilaku Thailand yang menolak 

keputusan UNESCO tahun 2008 terkait dengan status kepemilikan Kuil Preah 

Vihear. Sehingga unit analisanya adalah negara-bangsa. 

 Menurut Mohtar Mas’oed, perilaku individu, kelompok, organisasi, 

lembaga dan proses perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku 

mereka itu berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan. 

Dengan kata lain, kita harus mempelajari proses pembuatan keputusan tentang 

hubungan internasional, yaitu, politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagi 

suatu unit yang utuh.
24

 Dalam hal ini konsep kepentingan nasional dan kekuatan 

nasional menjadi sangat relevan sebagai instrumen politk luar negeri negara-

bangsa.  

                                                 
23

 Mohtar Mas’oed, 1994,  Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT 

Pustaka LP3ES, hal. 39-40 
24

 Ibid, hal. 41 
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1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Materi 

 Tulisan ini mengetengahkan tentang fakta-fakta yang terjadi menyangkut 

penolakan pemerintah Thailand terhadap keputusan UNESCO 7 Juli 2008 tentang 

status kuil preah vihear sebagai situs warisan dunia. Fakta-fakta tentang potensi 

kuil dan daerah di sekitar kuil, aspek sejarah yang menjadi alasan dasar argument 

klaim kepemilikan kedua negara dan penyebab munculnya masalah konflik 

perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Tulisan ini juga menjelaskan tentang 

kondisi dalam negeri Thailand sebelum dan pasca diumumkannya keputusan 

UNESCO 7 Juli 2008, dan beberapa ketegangan antara kedua negara sebagai 

akibat dari keputusan itu. Apa yang menjadi alasan pemerintah Thailand menolak 

keputusan UNESCO 7 Juli 2008, menjadi dasar penulis dalam melihat konflik ini 

secara objektif. 

1.8.2 Batasan Waktu 

 Batasan waktu yang penulis ambil dalam penulisan ini adalah dari Juli 

2008  sampai dengan Desember 2009. Dimana pada Juli 2008, kuil preah vihear 

secara resmi masuk dalam daftar warisan dunia dan menjadi awal dari konflik 

senjata di perbatasan kedua negara. Sementara pada tahun 2009, terjadi 

pertempuran untuk kedua kalinya antara Thailand da Kamboja. Namun tidak 

menutup kemungkinan penulis menggunakan waktu di luar batasa yang telah 

ditetapkan selama masih berkaitan dan relevan dengan tema yang diangkat. 
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1.9 Argumen Dasar 

 Alasan penolakan pemerintah Thailand terhadap keputusan UNESCO pada 

7 Juli 2008 terkait kepemilikan kuil Preah Vihear didasarkan pada kekuatan 

nasional (national power) dan kepentingan nasional (national interest) negara itu. 

Dua instrumen inilah yang menjadikan pemerintah Thailand berani menolak 

keputusan UNESCO walaupun pada awalnya Thailand menyepakati penyerahan 

proses penyelesaian konflik kepemilikan kuil Preah Vihear dengan kamboja ini 

kepada UNESCO. 

 

1.10 Struktur Penulisan (Outline Penulisan) 

BAB I Penduhuluan 

 Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, penelitian terdahulu, teori dan konsep, metode penelitian, ruang 

lingkup penelitian, hipotesa, dan struktur penulisan. 

BAB II Gambaran Umum dan Kronologis Konflik Kuil Preah Vihear 

 Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai dua hal, diantaranya: 

pertama, gambaran umum Kuil Preah Vihear; dan kedua, kronologis konflik Kuil 

Preah Vihear. 

BAB III Upaya Penyelesaian Konflik dan Alasan Penolakan Thailand 

 Dalam bab III ini, peneliti akan menggambarkan keputusan UNESCO dan 

upaya penyelesaian lainnya terkait kepemilikan kuil Preah Vihear dan alasan-

alasan penolakan Thailand pasca keputusan tersebut dibuat. 
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BAB IV Penutup 

 Bab terakhir ini berisi dua hal, yaitu, kesimpulan dan rekomendasi bag 

perlunya dilakukan penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


