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BAB II 

KONFLIK PERBATASAN WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR PADA 

TAHUN 2008 

Thailand dan Kamboja memiliki perspektif yang berbeda atas 

penggambaran batas-batas dari wilayahnya khususnya mengenai batas dari 

wilayahnya kuil Preah Vihear. Kuil Preah Vihear merupakan kuil cerminan dari 

agama hindu yang dibangun sejak abad ke 11 yang menjadi penyebab munculnya 

konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Konflik perbatasan antara 

Thailand dan Kamboja sudah terjadi sudah sejak lama. Konflik tersebut 

terselesaikan oleh pihak ICJ sebagai pihak ketiga. Pada tahun 1962, setelah 

putusan ICJ mengenai konflik perbatasan kedua Negara sepakat untuk tidak 

mengungkit kembali mengenai perbatasan kuil Preah Vihear. Pada Bab ini penulis 

akan menjabarkan hal yang memicu konflik ini muncul kembali, hingga proses 

penyelesaian konflik yang terjadi. Ketika kuil Preah Vihear diberikan status 

sebagai warisan dunia pada tahun 2008, ternyata membawa perubahan yang baru 

terhadap hubungan Thailand dan Kamboja. Hubungan kedua Negara sempat 

menegang dalam beberapa tahun dan kembali membahas konflik perbatasan kuil 

Preah Vihear. Konflik yang terjadi sebenarnya tidak lepas dari sejarah masa lalu 

mengenai wilayak kuil Preah Vihear bagi kedua Negara.  

2.1 Pendaftaran Kuil Preah Vihear sebagai Warisan Dunia 2008 

Thailand dan Kamboja mengenai isu perbatasan kuil Preah Vihear bukan 

hanya terjadi pada tahun 2008 saja, tetapi sudah terjadi ketika Perancis 
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mengkolonialisasi Kamboja. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja 

sebenarnya sudah selesai oleh pihak ICJ di tahun 1962. Putusan yang dibuat oleh 

ICJ di tahun 1962 tersebut membuat kuil Preah Vihear termasuk kedalam 

kedaulatan Kamboja. Selama beberapa tahun kedua Negara tidak pernah lagi 

membahas konflik perbatasan. Akan tetapi, pendaftaran kuil Preah Vihear ke 

UNESCO sebagai warisan dunia merupakan tahap baru untuk hubungan Thailand 

dan Kamboja mengenai isu perbatasan. Pendaftaran kuil Preah Vihear telah di 

persiapkan oleh Kamboja dari beberapa tahun lalu, yaitu pada Oktober 2001. 

Kamboja telah membuat proposal yang akan mendaftarkan kuil Preah Vihear agar 

di nobatkan sebagai warisan dunia dari Kamboja pada tahun 2008 (Tun, 2011, hal. 

22). Kuil Preah Vihear secara kultural dan historis bagi orang Kamboja 

memandang kuil ini sebagai ikon kemegahan budaya dari Kerajaan Khmer Merah. 

Kuil Preah Vihear melambangkan sejarah Kamboja yang berfungsi sebagai 

representasi identitas nasional. Kuil Preah Vihear mencakup unsur-unsur agama 

Hindu yang merupakan agama dari raja-raja Khmer pada saat itu (Wong, 2013, 

hal. 22). 

Pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia merupakan 

representatif atas Negara Kamboja dengan sejarah dari Khmer Merah tetapi 

inisiatif dari pendaftaran tersebut mendapat reaksi negatif dari pihak Thailand, 

karena pada awalnya proses pendaftaran terjadi tanpa persetujuan dari pemerintah 

Thailand serta belum pernah dibicarakan sebelumnya (Dewi, 2013, hal. 6). Kedua 

belah pihak baru akan melakukan proses pembicaraan mengenai pendaftaran kuil 

Preah Vihear sebagai warisan dunia yang akan dilakukan pada April sampai 

dengan Juni 2008 (Wagener, 2011, hal. 32).  



21 
 

Pada awalnya, pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Samak 

Sundarajev memberikan dukungannya terhadap pendaftaran kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia pada tahun 2008 hanya jika tidak mengganggu dengan 

daerah perbatasan Thailand di sekitar area kuil Preah Vihear karna dekat dengan 

perbatasan Thailand. Kemudian pada 22 Mei 2008, Noppadon Pattama sebagai 

Menteri Luar Negeri Thailand melakukan tugasnya dengan menghadiri pertemuan 

dengan pihak Kamboja dan UNESCO untuk membicarakan pendaftaran kuil 

Preah Vihear sebagai warisan dunia di Paris. Melaui pertemuan tersebut telah 

memperlihatkan bahwa Thailand sepenuhnya mendukung atas pendaftaran kuil 

Preah Vihear sebagai daftar dari wairsan dunia di tahun 2008. Hasil dari 

pertemuan itu juga berupa penanda tanganan dari Noppadon Pattama atas 

dukungan Thailand terhadap pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 

di tahun 2008 (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 68). 

 Thailand harus mengambil konsekuensi terhadap kebijakan dengan 

menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008 yang 

berdampak pada situasi politik domestik Negaranya. Isu kuil Preah Vihear ini 

dimanfaat kan oleh partai oposisi yaitu Partai Demokrat serta diiringi dengan 

kebangkitan dari gerakan nasionalis PAD Thailand yang tidak menyetujui dan 

mereka menolak kebijakan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Samak 

Sundarajev. Isu mengenai perbatasan kuil Preah Vihear digunakan oleh pihak 

mereka dengan menuduh bahwa pemerintah telah menjual tanah Negara kepada 

pihak Kamboja. Tanah yang dimaksud oleh pihak PAD adalah tanah seluas 4.6 

kilometer persegi. Wilayah yang dimaksud tersebut adalah tanah yang berada di 

sekitar area wilayah kuil Preah Vihear. Bahkan Noppadon Pattama disebut oleh 
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PAD sebagai penghianat karna sudah menanda tangani persetujuan atas kuil Preah 

Vihear sebagai warisan dunia 2008 (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 68).  

Bukan hanya itu, PAD juga menilai Noppadon dan Perdana Menteri 

Samak memiliki konsesi bisnis di Kamboja dalam persetujuaanya mengenai 

pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008. Gerakan 

nasionalis PAD berdemonstrasi di dekat kuil Preah Vihear yang menyebabkan 

situasi kacau di daerah perbatasan kuil Preah Vihear. Partai Demokrat sebagai 

partai oposisi mendukung gerakan nasionalis PAD dalam proses demonstrasi yang 

dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Samak pada saat itu. Bahkan dalam 

demonstrasi tersebut ada dari beberapa partai Demokrat yang ikut turun ke jalan 

bergabung dengan PAD (Wong, 2013, hal. 24). Di bawah tekanan publik yang 

sangat tinggi akhirnya Samak Sundarajev harus mengundurkan diri sebagai 

Perdana Menteri Thailand di tahun 2008, lalu digantikan oleh Somachai 

Wongsawat. Pergantian Perdana Menteri tidak membuat PAD berhenti dalam 

melakukan demonstrasi bahkan mereka terus menerus berdemonstrasi dengan 

menduduki gedung pemerintahan dan akhirnya Somachai juga mundur dari 

jabatan yang tidak terlalu lama itu (Wiguna, 2011, hal. 2).  

Berita menegenai perbatasan kuil Preah Vihear yang terus dihembuskan 

oleh gerakan nasionalis telah berhasil membuat Samak Sundarajev mengundurkan 

diri sebagai Perdana Menteri. Sebab, isu perbatasan terus di sebarkan untuk 

membangkitkan rasa nasionalis masyarakat di Thailand sehingga demosntran 

terus memprotes kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Samak. 

Lengsernya Samak Sundarajev dan Somachai dari jabatannya berhasil membuat 

partai oposisi merebut kekuasaanya dan naik menjadi perdana menteri yang baru 
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yaitu Abhisit Vejjajjiva (Dewi, 2013, hal. 6). Pada 22 hingga 25 Juni 2008, terjadi 

perdebatan di parlemen Thailand. Perdebatan tersebut di pimpin oleh Abhisit 

Vejjajjiva sebagai pemimpin dari partai oposisi Demokrat. Abhisit menyampaikan 

pendapatnya kepada seluruh anggota di parlemen yang menganggap bahwa 

Abhisit sebagai warga Thai asli meminta agar seluruh anggota parlemen segera 

memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintahan pada saat itu. Hasilnya 

adalah, Abhisit Vejjajjiva terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand melalui 

pemungutan suara di parlemen Thailand (Prasetyo, 2012, hal. 4).  

Thailand dalam pergantian perdana menterinya memiliki kebijakan yang 

berbeda mengenai isu perbatasan kuil Preah Vihear. Berbeda dengan Samak 

dalam kebijakannya mengenai kuil Preah Vihear, apabila pemerintahan Samak 

menyetujui proses pendaftaran serta Noppadon Pattama selaku Menteri Luar 

Negeri menanda tangani atas dukungan Thailand terhadap kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia tahun 2008, sementara menurut Abhisit dengan adanya 

putusan UNESCO yang akan menetapkan kuil Preah Vihear sebagai warisan 

dunia akan memperburuk hubungannya dengan Kamboja. Disisi lain, Abhisit juga 

menggunakan motif historis atas teritori Thailand. Motif teritori mengenai kuil 

Preah Vihear di masa lalu yang mana kuil Preah Vihear pernah menjadi bagian 

dari wilayah Thailand. Melalui motif historis itu membuat semakin banyaknya 

masyarakat Thailand untuk mendukung atas kebijakannya, yang menjadikan 

pemerintah Thailand akan semakin concern atau menjadi tuntutan untuk 

membahas perbatasan kuil Preah Vihear (Wagener, 2011, hal. 44). Setelah 

beberapa bulan Abhisit sebagai Perdana Menteri, lalu terjadi baku tembak antar 
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kedua Negara di sepanjang perbatasan Kuil Preah Vihear (Chachavalpongpun P. , 

2013, hal. 70).  

Abhisit melalui kebijakannya ingin mendapat dukungan penuh dari 

masyarakat, dengan mencoba membangkitkan kembali rasa nasionalis masyarakat 

Thailand dengan menggunakan motif historis yang tentunya dampaknya akan 

membuat kuat pemerintahannya pada masa itu dengan memperoleh dukungan 

penuh masyarakat Thailand. Hal tersebut relatif berhasil karna dengan semakin 

luasnya menyebar isu dari perbatasan wilayah sekitar kuil Preah Vihear berhasil 

menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan Abhisit naik sebagai Perdana 

Menteri yang baru untuk Thailand, kejadian ini juga di dukung melalui 

bangkitnya gerakan nasionalis Thailand yang menginginkan pemerintah harus 

memperjuangkan tanah yang di sengketakan dengan Kamboja, maka dengan itu 

pemerintah Thailand menjadikan fokus isu perbatasan dengan Kamboja di tahun 

2008. Pemerintah Abhisit ini berkontribusi untuk memperpanjang konflik di Preah 

Vihear dengan adanya sentimen dari nasionalis ini juga berhasil dalam 

mempertemukan Thailand dengan Kamboja pada pertempuran militer kedua 

Negara dengan membangun militer di sepanjang perbatasan wilayah kuil Preah 

Vihear. Bagaimanapun politik domestik Thailand berdampak sangat signifikan 

terhadap isu perbatasan kuil Preah Vihear serta hubungan kedua Negara di tahun 

2008.  

2.2 Penolakan Thailand terhadapan putusan UNESCO 2008 

 Konflik yang sebenarnya terjadi adalah kedua Negara memiliki perspektif 

yang berbeda mengenai batas wilayah dari Negaranya masing-masing, khususnya 

mengenai wilayah kuil Preah Vihear. Pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO 
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sebagai warisan dunia adalah tahap baru mengenai hubungan Thailand dan 

Kamboja. Putusan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia mendapat reaksi 

negatif dari Thailand. Disisi lain, kemunculan dari konflik perbatasan ini 

mewakili dari situasi dan kondisi politik domestik Thailand yang pada awal 

kebijakannya menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dengan syarat 

tidak mengganggu wilayah yang di sengeketan. Akan tetapi, yang terjadi adalah 

demonstran Thailand yang menolak kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 

sehingga pemerintah Thailand mendapat tekanan dari domestiknya pada saat itu. 

Akhirnya karna tekanan dari domestik tersebut, pemerintah Thailand mencoba 

memprotes hal ini pada UNESCO.  

Thailand mengatakan perselisihan itu muncul karena pemerintah Kamboja 

menggunakan peta yang dibuat selama koloni Perancis di Kamboja di mana 

penetapan yang didasarkan pada peta yang dibuat pada tahun 1904-1907 ini 

dianggap tidak sah oleh Thailand karena peta ini hanya dibuat secara sepihak oleh 

Perancis. Thailand beranggapan bahwa, apabila menggunakan garis DAS yang 

benar dalam penetapan garis batas seharusnya kuil Preah Vihear masuk ke dalam 

daerah kedaulatan Thailand. Thailand juga menganggap kuil tersebut bukan milik 

Kamboja, karena wilayah tersebut dibuat tidak berdasarkan peta yang 

sesungguhnya pada zaman kolonial Perancis (Shadbolt, 2013). Kemudian, asumsi 

lain dari Thailand juga beranggapan bahwa perginya Perancis dari Kamboja maka 

berakhir pula perjanjian peta perbatasan yang dibuat semasa kolonial di tahun 

1904-1907 (Dewi, 2013, hal. 3). Pada saat itu, garis batas melenceng dari garis 

DAS yang diatur dalam Pasal 1 dari Perjanjian 1904. Penyimpangan membuat 

seluruh tanjung di Pegunungan Dangrek termasuk daerah kuil Preah Vihear 
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kedalam wilayah Kamboja. Akan tetapi dengan merdekanya Kamboja dan 

perginya Perancis maka menurut Thailand perjanjian tersebut sudah tidak berlaku 

lagi.  

Bukan hanya itu, Thailand dalam penolakannya terhadap usulan kuil Preah 

Vihear sebagai warisan dunia dianggap akan merugikan pihaknya, karena hal itu 

dinilai akan melanggar kedaulatan Thailand yang merujuk pada tanah di sekitar 

kuil Preah Vihear. Tanah yang dituntut oleh pihak Thailand adalah tanah seluas 

4.6 kilometer persegi di daerah kuil Preah Vihear. Konflik perbatasan mengenai 

kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja bukan hanya terjadi pada 2008 

tetapi sudah terjadi sejak Perancis mengkolonisasi Kamboja. Akan tetapi konflik 

ini sebenarnya telah selesai oleh pihak ICJ. Menurut putusan ICJ pada tahun 1962, 

kuil Preah Vihear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja. Namun, keputusan 

itu tidak menutupi area 4.6 kilometer yang mengelilingi kuil Preah Vihear yang 

sampai saat ini belum ditentukan (Dewi, 2013, hal. 6). Konflik Thailand dan 

Kamboja merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan persepsi dimana yang 

menjadi pokok permasalahannya adalah wilayah sekitar kuil Preah Vihear yang 

belum dilibatkan pada putusan ICJ ditahun 1962. Thailand berasumsi bahwa area 

yang belum diketahui kepemilikannya tersebut termasuk area bagian ke dalam 

daerah Kantharalak, Si Sa Ket, Thailand (ICJ ruling on Preah Vihear Nov 2011, 

2013). 

Thailand juga menolak putusan UNESCO dengan menobatkan kuil Preah 

Vihear sebagai warisan dunia dari Kamboja. Dengan mendapat status kuil Preah 

Vihear sebagai warisan dunia dari Kamboja tentunya hal ini membuat sukses 

pemerintah Kamboja dalam membawa perhatian positif dari internasional serta 
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penggambaran dari Kamboja dengan menggunakan warisan dunia yang gunanya 

untuk mempromosikan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008 sebagai 

simbol budaya dan agama dari Kamboja. Adapun alasan dari penolakan yang 

dilakukan oleh Thailand ialah karena Thailand menganggap bahwa kuil ini bukan 

milik Kamboja saja, karena bukan hanya masyarakat Kamboja yang melakukan 

ibadah di dalam kuil Preah Vihear namun masyarakat Thailand yang hidup di 

sekitar kuil ini juga beribadah di kuil tersebut. Selain itu, area pintu masuk kuil 

terbuka ke utara dengan akses mudah dari Thailand, dan Thailand menganggap 

bahwa itu dibangun untuk sebagai situs ibadah untuk Thailand (Wong, 2013, hal. 

22). 

Thailand meminta agar UNESCO meninjau kembali keputusannya terkait 

penetapan kuil Preah Vihear. Namun, UNESCO menolak permintaan Thailand 

karena keputusan tersebut sudah dianggap sah untuk menetapkan kuil Preah 

Vihear masuk dalam kedaulatan Kamboja. Sangat jelas bahwa mengapa wilayah 

perbatasan ini diperebutkan oleh kedua Negara selain memiliki situs dan nilai 

bersejarah serta sebagai tempat peribadatan bagi masyarakat sekitar baik Kamboja 

dan Thailand. Bagi Thailand kuil Preah Vihear juga untuk mempomosikan 

nasionalisme, budaya dan agama yang juga mendominasi di Negaranya tersbut. 

Jadi hal ini yang membuat Thailand merasa keberatan akan putusan UNESCO di 

tahun 2008.  

2.3 Penempatan militer Thailand-Kamboja di wilayah Kuil Preah Vihear 

Pada 7 Juli 2008, UNESCO secara resmi menobatkan bahwa kuil Preah 

Vihear sebagai warisan dunia 2008. Maka pihak Kamboja tentunya merasa 

bangga akan hal tersebut. Berbeda dengan perayaan yang ada di Thailand. Situasi 
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domestik Thailand mulai tidak stabil, hanya seminggu setelah kuil Preah Vihear di 

nobatkan sebagai warisan dunia 2008, pihak Kamboja mendapatkan tiga 

pengunjuk rasa Thailand yang menyebrangi wilayah yang dipersengketakan, 

kemudian pada tanggal yang sama yaitu 15 Juli 2008, pihak Kamboja mengklaim 

40 tentara Thailand memasuki wilayah Kamboja berada di sekitar wilayah Kuil 

Preah Vihear (Head, 2018). Kemudian, pihak Kamboja mulai menutup akses 

Thailand ke kuil Preah Vihear. Hal ini dilakukan oleh pihak Kamboja tentunya 

untuk melindungi kedaulatan Negaranya. 

Pemerintah Kamboja mencoba untuk memperingati kejadian tersebut 

terhadap Thailand tetapi Thailand menganggap bahwa hal itu dilakukan untuk 

melindungi kedaulatan Negaranya atau tanah yang dekat dengan perbatasan 

dengan Kamboja. Kamboja juga menempatkan militernya di wilayah kuil Preah 

Vihear. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kamboja dalam membela 

kedaulatannya. Kemudian, beberapa ribu tentara mulai berjaga-jaga di daerah 

wilayah kuil Preah Vihear dari pihak Thailand dan Kamboja. Diperkirakan 

Thailand dalam penempatan militernya di area kuil Preah Vihear memiliki 2.000 

tentara sedangkan Kamboja lebih dari 3.000 tentara (Chachavalpongpun P. , 2013, 

hal. 70). Hasilnya adalah pertempuran tentara pertama kali dari kedua belah pihak 

yang ada di sekitar kuil Preah Vihear pada Oktober 2008. Perkembangan ini 

menghasilkan situasi yang semakin berbahaya yang mana berubah menjadi adu 

baku tembak antar militer kedua Negara. Bahkan pertempuran senjata semakin 

berlanjut di tahun selanjutnya pada April 2009 yang membuat 2 dari tentara 

Thailand dan Kamboja meninggal dan beberapa terluka (Wagener, 2011, hal. 23). 
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Bentrokan militer kedua Negara terus terjadi lagi pada Januari 2010, April 

2010, dan Juni 2010 yang pada saat itu telah menghilangkan nyawa sebanyak 8 

tentara dari pihak Thailand. Kemudian antara 4 dan 7 Februari 2011 pertempuran 

senjata terjadi lagi.yang membunuh 2 tentara Thailand, 1 masyarakat sipil dan 3 

tentara Kamboja. Konflik perbatasan antara kedua Negara semakin jauh, pada 

April 2011 kabarnya militer dari kedua belah pihak bentrok kembali di daerah 

perbatasan serta membunuh 4 tentara Thailand dan 3 dari tentara Kamboja. 

(Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 73-74). Akibat dari bentrokan yang telah 

dilakukan oleh kedua Negara berdampak pada melenyapkan nyawa dari tentara 

kedua belah pihak yang bersengketa serta menewaskan masyarakat sipil, 

pengungsian manusia hingga penghancuran harta benda dari masyarakat yang 

tinggal di sepanjang daerah perbatasan kuil Preah Vihear. Bentrokan tersebut juga 

mengakibatkan kerusakan material pada kuil Preah Vihear (Tun, 2011, hal. 26).  

Pertempuran militer itu ternyata juga hasil dari ketidak stabilan dari politik 

domestik Thailand. Gerakan nasionalis PAD sengaja mendesak militer Thailand 

untuk campur tangan dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja 

maka hal ini memungkinkan militer untuk membangun kembali budaya politik 

lama di Thailand yang di mana menggunakan kontrol kuat militer atas kekuasaan 

sipil khususnya dalam urusan luar negeri (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 73). 

PAD dalam desakannya terhadap militer sangat efektif, faktanya konflik tersebut 

terus berlanjut cukup lama dengan kejadian baku tembak antar kedua Negara.  

Pemerintah Thailand dan Kamboja seharusnya dengan adanya korban 

hingga menimbulkan kehancuran kuil menyadari akan pentingnya resolusi konflik 

terhadap sengekta perbatasan dan harus segera dilakukan agar bisa meredam 
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konflik dengan menjadi gencatan senjata. Kedua Negara secara tidak langsung 

telah dirugikan dalam konflik ini karena harus mengorbankan para tentaranya, 

memberi pengungsi bantuan makan dan menyediakan tempat tinggal yang aman. 

Pada tahun 2011 yang mana kedua Negara masih adu baku tembak antar 

militernya mendapat reaksi dari PBB dan mengutuk serta meminta kepada 

Thailand dan Kamboja untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik yang 

terjadi. Ban Ki Moon selaku sekretariat PBB pada saat itu sangat optimis 

mengenai perdamaian antar kedua Negara karena Thailand dan Kamboja saling 

menyalahkan satu sama lain atas bentrokan yang terjadi di wilayah kuil Preah 

Vihear. Bahkan pihak UNESCO juga mengirim utusan untuk bertemu dengan 

Perdana Menteri dari Thailand dan Kamboja untuk mendiskusikan pengamanan 

atas warisan dunia kuil Preah Vihear dan meminta agar kedua belah pihak harus 

menjaga kuil Preah Vihear (Wong, 2013, hal. 24) 

2.5 Proses Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja 

Keputusan UNESCO mengenai kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 

mendapat reaksi negatif dari Thailand. Hal ini juga berdampak bagi hubungan 

antar kedua Negara yang menegang mengenai konflik perbatasan wilayah kuil 

Preah Vihear. Kedua Negara telah mendapat tekanan dari internasional untuk 

segera menyelesaikan masalahnya tersebut. Berbagai proses penyelesaian 

sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja seperti diplomasi bilateral, 

ataupun multilateral secara regional melalui ASEAN hingga proses multilateral 

internasional melalui PBB dan ICJ telah dilewati dengan baik.  

Pada awalnya Thailand lebih menginginkan bahwa konflik yang terjadi ini 

akan lebih mudah di selesaikan melalui bilateral sementara pihak Kamboja lebih 
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percaya bahwa keterlibatan dari ASEAN dan ICJ lebih berperan aktif untuk 

menengahi konflik yang terjadi. Keterkaitan pihak ketiga dalam penyelesaian 

konflik yang terjadi seperti adanya organisasi regional maupun internasional 

tentunya akan mempengaruhi preferensi dari kedua Negara. Sebelum proses ikut 

campurnya pihak ketiga terhadap penyelesaian konflik perbatasan wilayah kuil 

Preah Vihear kedua Negara tentunya telah melakukan dialog terlebih dahulu. 

Seperti dalam hal negosiasi yang dilakukan oleh kedua Negara. Negosiasi tersebut 

dibagi menjadi dua: (Raharjo S. N., 2013, hal. 116-117): 

1. Negosiasi antar Perdana Menteri (21 Juli 2008) 

Kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing mengirim utusan 

dengan harapan bahwa konflik ini akan terselesaikan dengan cepat. 

Perwakilan dari Thailand adalah Perdana Menteri Samak Sundarajav, 

sedangkan dari Kamboja Perdana Menteri Hun Sen. Negosiasi itu 

dilakukan di Kota Seam Reap wilayah Kamboja Utara. Hasilnya adalah 

kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik militernya dari 

seoanjang wilayah kuil Preah Vihear.  

2. Negosiasi antar Panglima Tertinggi Thailand dan Menteri Pertahanan 

Kamboja (18-19 Agustus 2008) 

Boonsrang Niumpradit adalah panglima tertinggi Thailand yang 

mengadakan negosiasi dengan Tea Banh sebagai Menteri Pertahanan 

Kamboja. Bonsang ditugaskan oleh Perdana Menteri Samak sebagai 

perwakilan Thailand pada sindang pertemuan komisi perbatasan Thailand 

dan Kamboja. Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan 

perbatasan dalam upaya menyelsaikan konflik yang terjadi. Akan tetapi 
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sebelum pertemuan itu berlangsung baku tembak antar militer dari kedua 

Negara terjadi pada 3 dan 15 Oktober 2008. Maka konflik ini tidak 

menemui titik terang atau tidak menemukan garis final dalam proses 

bilateral untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara Thailand dan 

Kamboja.  

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Kamboja adalah dengan meminta 

keterlibatan ASEAN untuk mengkahiri konflik Negaranya dengan Thailand. 

Dalam forum ASEAN Foreign Ministers Meeting berhasil mempertemukan 

Thailand dan Kamboja. Dari pertemuan tersebut kedua Negara sepakat untuk 

menghadiri forum JBC yang dilaksanakan di Bogor pada April 2011. Hasil 

dari pertemuan ini adalah berupa pengiriman tim pemantau ke area sengketa. 

Hasil putusan tersebut disambut hangat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun 

Sen, berbeda dengan Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan yang 

menyatakan menolak kehadiran tim pemantau dari Indonesia atau campur 

tangan luar (Dewi, 2013, hal. 10).  

Kamboja sangat tidak puas dengan hasil yang di dapatinya melalui proses 

bilateral dengan Thailand. Bahkan keterkaitan ASEAN dalam konflik yang 

terjadi masih belum terlihat atas perubahan yang signifikan bagi hubungan 

Thailand dan Kamboja. Kemudian Kamboja dengan tindakan sepihaknya 

melaporkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional PBB akan tetapi, PBB 

merujuknya kembali ke ASEAN agar proses penyelesaian ini terselesaikan 

melalui proses regional. Pada 18 Juli 2011, PBB mengeluarkan keputusan 

yang menyatakan bahwa perlunya atas penarikan mundur militer dari kedua 

pihak yang bersengketa dan menghentikan baku tembak serta kedua negara 
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harus menerima adanya tim pemantau dari Indonesia. Kedua Negara juga 

harus mengikuti proses mediasinya dengan ASEAN serta menahan aktivitas 

atau tindakan yang akan memperburuk situasi (Irewati, 2015, hal. 170-188).  

Thailand dan Kamboja dalam mekanisme pernyelesaian sengketa pertama 

yang diambil adalah melalui negosiasi bilateral. Negosiasi yang dilakukan 

kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil yang baik dalam proses untuk 

mengakhiri konflik perbatasan kuil Preah Vihear, maka proses penyelesaian 

mulai melibatkan pihak ketiga. Melalui putusan dari PBB  yang menyatakan 

bahwa kedua Negara harus mengikuti proses penyelesaian melalui ASEAN 

maka perintah tersebut harus ditaati oleh kedua Negara. Dalam sengketa yang 

hanya melibatkan Negara anggota ASEAN, pihak bersengketa bisa meminta 

Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pihak ketiga untuk 

menyediakan (Raharjo S. N., 2013, hal. 111):  

1. Good offices, yang mana pihak ketiga diminta untuk membujuk negara 

yang bertikai agar mau menegosiasikan penyelesaian secara damai 

2.  Konsiliasi, yang mana pihak ketiga mempertimbangkan semua elemen 

sengketa dan secara formal mengajukan saran penyelesaian 

3.  Mediasi, yang mana Negara yang bertikai mengundang pihak ketiga 

untuk mempengaruhi persepsi atau perilaku serta memberikan peran 

yang lebih aktif dalam proses negosiasi. 

Indonesia yang pada saat itu menjadi ketua ASEAN menyikapi konflik yang 

terjadi pada anggota ASEAN dan bersedia sebagai pihak ketiga antara kedua 

Negara. Pada saat itu Indonesia bertindak sebagai mediator, dengan misinya untuk 

meredam konflik yang terjadi. Indonesia menggunakan metode dari shuttle 
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diplomacy yang di bantu oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa 

melakukan proses mediasi dengan cara mengunjungi kedua belah pihak secara 

terpisah terlebih dahulu. Marty Natalegawa ini melakukan kunjungan tentunya 

untuk membicarakan misi perdamaian di perbatasan kuil Preah Vihear serta 

pengiriman tim pemantau dari Indonesia di perbatasan kuil Preah Vihear. 

Kemudian, karna proses pengiriman tim pemantau telah di setujui serta penarikan 

militer dari kedua belah pihak maka proses tersebut mulai dilakukan dan di awasi 

oleh Menteri Pertahanan Sukumpol Suwanatat pihak Kamboja dan panglima 

militer Prayuth Chanocha dari pihak Thailand. Penarikan tersebut meliputi zona 

yang mencakup kuil Preah Vihear dan area seluas 4,6 kilometer persegi, yang 

kepemilikannya diklaim oleh kedua Negara (Troops pulled from Preah Vihear, 

2012).  

Kamboja dalam usahanya membela kedaulatannya bukan hanya meminta 

bantuan ASEAN tetapi juga mahkamah internasional PBB. Melalui proses 

mediasi regional dan internasional Kamboja dan Thailand menemui titik terang 

untuk menghentikan konflik yang terjadi. Kamboja tidak berhenti melalui mediasi 

yang telah dilakukan itu, dalam tindakan berikutnya adalah dengan meminta ulang 

atas intepretasi mengenai putusan ICJ di tahun 1962 terhadap wilayah perbatasan 

kuil Preah Vihear. Lalu, ICJ menerima permintaan Kamboja atas permintaannya 

untuk intepretasi ulang mengenai keputusan ICJ di tahun 1962 dalam perbatasan 

kuil Preah Vihear.  Hal ini dilakukan oleh Kamboja karena Thailand menganggap 

keputusan ICJ pada tahun 1962, yang membenarkan bahwa kuil Preah Vihear 

memang bagian dari kedaulatan Kamboja tetapi bukan pada tanah yang di sekitar 

kuil Preah Vihear. Wilayah sekitar yang dituntut Thailand adalah tanah 4.6 
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kilometer persegi yang membuat kedua Negara kembali membahas isu 

perbatasan. Kemudian, putusan hasil intepretasi dari ICJ dikeluarkan di tahun 

2013 yaitu menyatakan bahwa Thailand harus menghormati teritorial Kamboja 

dengan menarik seluruh militernya mundur dari sepanjang wilayah sepanjang kuil 

Preah Vihear.  

Putusan dari ICJ di tahun 2013 juga meminta Thailand dan Kamboja harus 

bekerja sama untuk melindungi situs warisan dunia dari UNESCO, kedua Negara 

wajib untuk tidak melakukan tindakan yang disengaja dapat merusak kuil Preah 

Vihear (ICJ, 2013, hal. 283). Disamping itu, setelah putusan ini dikeluarkan kedua 

Negara wajib mematuhinya dan pemahaman atas wilayah sekitar kuil Preah 

Vihear yang dituntut oleh pihak Thailand sudah terlihat jelas bahwa intepretasi 

ulang dari putusan ICJ membuat kuil Preah Vihear beserta wilayah sekitarnya 

bermakna masuk kedalam kedaulatan Kamboja dan Thailand harus 

menghormatinya.  

 

 

 

 


