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BAB IV 

ANALISIS KEBIJAKAN THAILAND DALAM SENGKETA KUIL PREAH 

VIHEAR 2008 

Pada bab ini akan mengimplementasikan dari teori decision making yang akan 

dikaitan dengan kasus perbatasan dari kuil Preah Vihear. Teori Decision Making 

memiliki beberapa faktor yang akan mengkaji lebih dalam mengenai mengapa 

suatu kebijakan dibuat oleh Negara. Menurut Snyder, Decision Making memiliki 

dua faktor yang menjadikan kebijakan tersebut diambil. Faktor internal dan 

eksternal, menjadi hal penentu bagi para pengambil keputusan sebelum kebijakan 

tersebut dibuat. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah 

terselesaikan oleh pihak ICJ pada tahun 1962, tetapi konflik ini muncul kembali di 

tahun 2008. Kebijakan Thailand dalam memprotes penobatan kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia merupakan bagian yang akan dibahas melalui teori decision 

making.  

4.1. Implementasi Teori Decision Making dalam sengketa Perbatasan kuil 

Preah Vihear 2008 

Teori Decision Making memberikan penggambaran mengenai faktor internal 

dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para 

pembuat keputusan. Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar 

negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari 

Negara. Pembentukan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor internal 

seperti politik domestik, opini public, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan 
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nasional. Sementara faktor eksternal adalah kondisi yang ada di luar wilayah 

Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi dunia.  

Apabila menggunakan teori decision making dalam permasalahn Thailand dan 

Kamboja dilihat dari faktor internalnya, adalah konflik perbatasan kuil Preah 

Vihear yang terjadi merupakan salah satu wujud dari tidak stabilnya kondisi 

domestik Thailand. Pada masa pemerintahan Samak Sundarajev membuat 

kebijakan yang dinilai bertentangan dengan masyarakat Thailand. Pada awalnya 

pemerintah Thailand menyetujui atas pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai 

warisan dunia pada tahun 2008. Namun, keputusan untuk menyetujui kuil Preah 

Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008 memiliki konsekuensi yang luas pada 

domestik Thailand maka diperlukan perubahan kebijakan luar negeri Thailand 

mengenai permasalahan perbatasan kuil Preah Vihear. Hal ini di perparah dengan 

adanya kebangkitan gerakan nasionalis Thailand yaitu PAD. Kebijakan tersebut 

mendapati opini, sikap dan respon publik dengan adanya gerakan nasionalis PAD. 

Soundhi Limthongkul merupakan pemimpin PAD yang memanfaatkan bisnisnya 

melalui Manager Daily yaitu surat harian miliknya dengan mempublikasikan buku 

mengenai kuil Preah Vihear. Pada covernya memakai gambar bendera Thailand 

dengan mengibarkan bendera Thailand di atas kuil Preah Vihear (Grabowsky, 

2014, hal. 8).  

Konflik perbatasan yang terjadi bermula pada pendaftaran kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia di tahun 2008. Pemerintah Kamboja rupanya telah 

mempersiapkan pendaftaran tersebut sejak lama namun hal itu tidak memberikan 

dampak yang positif bagi Negara tetangganya yaitu Thailand. Kondisi domestik 

Negara dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi kebijakan luar negeri 
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suatu Negara. Keputusan untuk menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan 

dunia juga menghasilkan persaingan politik di Thailand. Isu mengenai perbatasan 

kuil Preah Vihear digunakan oleh Partai oposisi Demokrat dan mencoba untuk 

membangkitkan kembali rasa nasionalis Thailand, sehingga masyarakat Thailand 

khususnya gerakan nasionalis PAD cenderung meminta pemerintah untuk 

meninjau kembali akan keputusan dalam persetujuannya mengenai pendaftaran 

kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia.  

Disisi lain, peran dari partai politik juga berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan. Salah satu model utamanya adalah model pilihan rasional yang 

didasarkan pada pelaku individua atau kelompok dalam proses pengambilan 

keputusan bertindak rasional dan berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam 

persaingan satu sama lain, dengan tujuan untuk memenangkan jabatan, jadi 

mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk 

memenangkan suara (Xing, 2015, hal. 42). Konflik kuil Preah Vihear 

dimanfaatkan oleh partai Demokrat untuk mengambil kekuasaan pada tahun 2008 

dengan cara mendukung segala aksi dari demosntrasi gerakan nasionalis PAD. 

Abhisit Vejjajjiva merupakan pimpinan dari Partai Demokrat membuat keputusan 

yang menjadikan isu ini sebagai senjata untuk melawan Perdana Menteri Samak 

Sundarajev dari Partai PPP (People’s Power Party). Artinya, partai politik 

cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal. Para pihak 

akan responsif terhadap perubahan opini publik, dan mungkin enggan untuk 

berkomitmen terlalu kuat terhadap kebijakan tertentu, jika terjadi perubahan opini 

publik (Derouen, 2010, p. 62).   
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Apabila faktor internal menunjukkan hubungan kekuatan antara pemerintah 

dan masyarakat dalam sistem domestik, sedangkan faktor eksternal 

menghubungkan tentang hubungan antara Negara-Negara dalam sistem 

internasional. Pada level analisis domestik adanya kelompok masyarakat menekan 

pemerintah sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil sedangkan level 

internasional adanya Negara-Negara lain dan organisasi internasional yang dapat 

menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Artinya bahwa kebijakan luar 

negeri suatu Negara bisa mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun 

internasional. Pertimbangan mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih 

mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk 

mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi 

yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara 

A (Kamps, 2005, p. 23).  

Kebijakan pemerintah Kamboja dalam mendaftarkan kuil Preah Vihear ke 

UNESCO merupakan salah satu penyebab menegangnya hubungan dengan 

Thailand, hal ini membuktikan bahwa kebijakan dari suatu Negara dapat 

mengganggu Negara lain. Pada pemerintahan Perdana Menteri Samak Sundarajev, 

membuat kebijakan bahwa Thailand menyetujui pendaftaran tersebut tetapi 

ternyata dari kebijakan itu membuat gerakan nasionalis PAD tidak menerima hal 

tersebut. Gerakan nasionalis menilai kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri 

Samak Sundarajev telah menjual tanah kepada pihak Kamboja. Disisi lain, 

gerakan nasionalis juga melihat kebijakan ini sangat bertentangan dengan apa 

yang telah dilakukan oleh pemerintah lalu, yang mana wilayah kuil Preah Vihear 

pernah menjadi bagian dari kekuasaan Thailand. Gerakan nasionalis PAD 
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menunjukkan rasa ketidakpuasan atas kebijakan yang dibuat dengan berdemo di 

perbatasan kuil Preah Vihear. Bukan hanya itu, bahkan hubungan kedua Negara 

telah memasuki tahap yang lebih serius dengan menempatkan militernya di 

sepanjang wilayah kuil Preah Vihear.  Hasilnya adalah, kedua militer dari masing-

masing Negara saling bentrok hingga menewaskan tentara, menewaskan 

masyarakat sipil hingga penghancuran kuil yang berada di sekitar.  

Konflik yang terjadi juga dipicu karna adanya dari tekana domestik dimana 

partai Demokrat terus menebarkan isu perbatasan dengan mengenai kuil Preah 

Vihear. Partai Demokrat mencoba mencampurkan rasa sentimen masyarakat 

Thailand melalui motif historis pimpinan dari partai Demokrat yaitu Abhisit 

menggunakan motif historis dalam teritori mengenai kuil Preah Vihear sehingga 

Abhisit mendapat dukungan serta dinilai sebagai warga Thai asli oleh masyarakat 

Thailand. Motif historis yang digunakan oleh Abhisit akan berkaitan mengenai 

sumber awal dari konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Motif 

historis tersebut berkaitan dengan masa lalu yang berawal dari perjanjian 

perbatasan antara pemerintah Perancis dan pemerintah Siam di masa lalu. Maka 

hal ini yang menjadikan salah satunya alasan Thailand menolak kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia yang menyatakan bahwa dengan perginya Perancis dari 

Kamboja maka berakhir pula perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh 

pemerintah Siam dan pemerintah Perancis dalam perjanjian perbatasan 1904-

1907. Konflik yang terjadi tersebut berdasarkan pada ketidakjelasan dari batas-

batas yang dibuat antara pemerintah Siam dan Perancis di masa lalu. Berbeda 

dengan Perdana Menteri Samak yang dituduh oleh demonstran karna telah 

menjual tanah ke pihak Kamboja dengan menyetujui pendaftaran kuil Preah 
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Vihear sebagai warisan dunia pada tahun 2008. Melalui teori decision making 

dapat dilihat bahwa peran dari partai politik seperti pimpinan oposisi 

menggunakan isu kuil Preah Vihear untuk mendapatkan suara maksimal dari 

masyarakat Thailand. Suara dari masyarakat ini merupakan salah satu bukti 

bahwa adanya dukungan yang kuat diberikan masyarakat terhadap kebijakan yang 

dibuat oleh pimpinan oposisi Abhisit. Hal ini menjadikan pemerintah Thailand 

untuk membuat kebijakan ulang atas tekanan yang ada di domestiknya. 

Tabel 4. 1 Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Kebijkan Thailand 

terhadap isu kuil Preah Vihear 2008 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Persaingan Politik Thailand Pendaftaran Kuil Preah Vihear ke 

UNESCO 

Kuil Preah Vihear sebagai Identitas 

Thailand 

Perjanjian Franco-Siam 1904-1907 

Gerakan PAD sebagai sikap masyarakat 

Thailand 

 

 

 

Apabila dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa melalui teori 

decision making dapat dibedakan menjadi beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi Negara dalam membuat kebijakan khususnya pihak Thailand. 

Melalui tabil ini juga terlihat faktor internal dan eksternal apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan Thailand dalam isu kuil Preah Vihear di tahun 2008. 

Hasilnya adalah teori decision making yang dibuat oleh Thailand meliputi proses 
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yang bersifat interdependency artinya perubahan keputusan yang dibuat Thailand 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan faktor eksternal.  

4.2 Analisis Decision Making Thailand dalam kasus perbatasan wilayah kuil 

Preah Vihear 2008  

Teori decision making mampu membedakan antara faktor internal dan 

eksternal sebagai alasan Negara dalam membuat suatu kebijakan. Penulis akan 

menggunakan teori decision making sebagai analisis mengapa Thailand kembali 

membahas konflik yang telah selesai di tahun 1962. Menurut Snyder ada dua 

faktor yaitu, faktor internal dan eksternal yang menjadikan alasan kebijakan 

tersebut diambil, maka melalui penjelasan Snyder melalui faktor internal dan 

eksternal akan terlihat alasan Thailand yang menjadikan konflik kuil Preah Vihear 

sebagai fokus kebijakannya pada tahun 2008. Penjelasan mengenai hal tersebut 

akan dimulai dari faktor internal yaitu: 

4.2.1 Faktor Internal yang mempengaruhi Kebijakan Thailand dalam isu 

kuil Preah Vihear 2008 

A. Persaingan Partai Politik Thailand  

Pada Pemilu 2008 perolehan suara menunjukkan PPP unggul 58 kursi dari 

pesaing terdekatnya Partai Demokrat. Kemenangan PPP ini membuat Samak 

Sundarajev naik sebagai Perdana Menteri baru di Thailand. Pada masa 

pemerintahan Samak muncul kebijakan yang menyetujui bahwa Thailand akan 

mendukung kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia hanya jika hal ini 

tidak mengganggu daerah yang belum terselesaikan di dekat kuil Preah 

Vihear. Partai Demokrat melakukan koalisi dengan gerakan nasionalis PAD 
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dan menghubungkan isu Preah Vihear untuk menggulingkan pemerintah yang 

berkuasa di bawah Samak Sundaravej yang dinilai Pro Thaksin, mereka 

menuduh Menteri Luar Negeri Thailand menjual negara tersebut, karena dia 

telah menandatangani bersama Kamboja yang menyatakan bahwa Thailand 

mendukung pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO. 

Thaksin Shinawatra adalah salah satu karakter paling berpengaruh dalam 

politik Thailand. Thaksin merupakan salah satu mantan Perdana Menteri yang 

menang dalam pemilihan umum di tahun 2001. Pada saat itu partai milik 

Thaksin adalah Thai Rak Thai (TRT). Pemerintah Thaksin mempunyai 

strategi dalam urusan luar negeri terutama mengenai hubungannya dengan 

Kamboja (Ishak, 2014, hal. 144). Kebijakan luar negeri Thailand di bawah 

Thaksin memiliki hubungan yang cukup baik dengan Kamboja. 

Pemerintahannya secara aktif bekerja sama dalam investasi sektor swasta, 

pengembangan bisnis regional termasuk perusahaan telepon genggamnya 

yang berada di Kamboja. Bahkan, Thaksin juga membiayai pembangunan 

jalan di wilayah Kamboja Barat (Lucas, 2011, hal. 55). Dengan demikian 

Thaksin memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan hubungan baik 

dengan Kamboja. Bukan hanya kebijakan luar negri dengan Kamboja yang 

dibangun baik, bahkan Thaksin menjadi sangat populer di domestiknya. 

Thaksin adalah seorang miliarder dan perdana menteri pertama dalam sejarah 

Thailand untuk memimpin pemerintahan terpilih melalui masa jabatan penuh.  

Thaksin sangat populer, terutama di kalangan orang miskin pedesaan, tapi 

tidak populer di kalangan elit di Bangkok. Selama masa jabatannya sebagai 

Perdana Menteri, kemiskinan nasional turun dari 21,3% menjadi 11,3% serta 
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pendapatan Negara Thailand meningkat sebesar 46%. Thaksin juga memulai 

sistem perawatan kesehatan universal, mereformasi sistem pendidikan dan 

mengembangkan infrastruktur Negara. Setelah lebih dari lima tahun berkuasa, 

dia digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada bulan September 2006. 

Selama pemerintahan Thakasin, banyak menuai kritikan dari oposisi. Salah 

satunya adalah gerakan PAD atau kelompok kaos kuning. Gerakan PAD 

sudah terbentuk ketika masa pemerintahan Thaksin, mereka menuduh Thaksin 

melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang, Thaksin telah 

berada di pengasingan. Thaksin menghadapi hukuman penjara dua tahun 

setelah dinyatakan bersalah. Tapi meski dia berada di luar negeri, dia masih 

bisa mengendalikan perpolitikan di Thailand dengan adik perempuannya, 

yaitu Yingluck Shinawatra (Thaksin Shinawatra Biography, 2011).  

Pemerintahan Thaksin tahun 2001-2005 berjalan cukup baik. Thaksin 

berhasil mendapatkan hati masyarakat Thailand. Thaksin dicintai oleh 

masyarakat kelas bawah. Keberhasilan dari pemerintahan Thaksin yaitu 

dengan meningkatkan taraf perekonomian Thailand dengan kebijakannya 

Thaksinomics yaitu kebijakan dengan pemberian dana berupa bantuan bagi 

desa, penghapusan untang bagi petani, pemberian subsidi kesehatan, dan 

bantuan untuk pengembangan  Usaha Kecil Menengah (UKM). Perekonomian 

Thailand mampu berkembang dengan positif setelah krisis 1997 melalui arus 

investasi. Pemerintahan Thaksin berujung kudeta pada september 2006.  

Kemudian, pada Desember 2007 Thailand mulai mengadakan pemilu yang 

berhasil di menangkan oleh Samak Sundarajev dari PPP. Kemenangan yang 

diraih oleh Samak juga sebagai pemicu terbentuknya gerakan PAD yang mana 
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gerakan ini merupakan gerakan anti Thaksin. Gerakan PAD beranggapan 

bahwa Perdana Menteri Samak Sundarajev sebagai boneka dari Thaksin dan 

menganggap PPP sebagai partai baru dari TRT yang merupakan partai 

Thaksin yang telah dibubarkan (Thailand political crisis: 2006-2014, 2014).  

Berita kemenangan dari PPP diiringi dengan munculnya kembali isu 

perbatasan Preah Vihear dengan Kamboja. Samak Sundaravej yang berasal 

dari PPP yang dinilai Pro Thaksin. Perdana Menteri Samak dituduh menjual 

tanah Negara, karena dia telah menandatangani bersama Kamboja yang 

menyatakan bahwa Thailand akan mendukung pendaftaran kuil Preah Vihear 

untuk menjadi salah satu situs warisan dunia ke UNESCO. Konflik 

berkepanjangan ini dipengaruhi oleh situasi politik di Thailand. Situasi 

tersebut juga dihasilkan oleh adanya kebangkitan dari kelompok nasionalis 

PAD. Partai Demokrat mendukung PAD dalam proses demonstrasi yang 

dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Samak pada saat itu. Bahkan 

ketika demonstrasi ada sebagian dari Partai Demokrat yang mengenakan kaos 

kuning yang dikenal sebagai kelompok anti Thaksin dengan turun kejalan 

bersama kelompok PAD.  

Partai Demokrat dan PAD memanfaatkan isu Preah Vihear dengan slogan 

Khai Chat dalam berbagai kampanyenya untuk melawan rezim sekaligus 

sekutu dari Thaksin yaitu PPP. Khai Chat memiliki arti dari Khai adalah jual 

dan Chat yaitu Negara atau Bangsa sehingga masyarakat Thailand akan 

terkonstruk dengan slogan ini bahwa pemerintahan pada saat itu telah menjual 

bangsa atau Negara kepada pihak asing (Askew, 2010). Maka isu ini dinilai 

sangat tepat bagi Partai Demokrat untuk menurunkan citra yang dimiliki oleh 
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Partai Thaksin agar Partai Demokrat bisa berkuasa di Thailand. Selain itu, isu 

ini digunakan untuk merah simpati dari rakyat Thailand dengan 

membangkitkan kembali rasa nasionalisme terhadap masyarakat Thailand. 

Meskipun Thaksin dalam masa pengasingan sangat terlihat kuatnya pengaruh 

Thaksin dengan masih memiliki partai yang berada dipihaknya. Hal ini sangat 

jelas bahwa isu perbatasan digunakan sebagai kepentingan politik dimana 

Abhisit dalam merebut kekuasaannya ingin mencapai suara yang maksimal 

dengan cara melawan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri 

Samak Sundarajev. 

Partai Demokrat berkoalisi dengan kelompok nasionalis PAD serta 

menggunakan kasus ini untuk membawa Menteri luar Negeri Thailand 

Noppadon Pattama ke Mahkamah Konstitusi karna telah menanda tangani 

persetujuan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008. Noppadon Pattama 

terpaksa mengundurkan. Isu mengenai kuil Preah Vihear yang dihembuskan 

relatif berhasil karna merubah persepsi masyarakat, selanjutnya di respon oleh 

parlemen Thailand dengan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan 

permasalahan yang terjadi. Pada 23 hingga 25 Juni 2008, ada perdebatan pada 

parlemen Thailand yang di pimpin oleh Abhisit Vejjajjiva. Abhisit merupakan 

pimpinan dari partai oposisi Demokrat. Abhisit berasumsi bahwa dia sebagai 

masyarakat Thai asli meminta pada anggota parlemen untuk segera 

memberikan mosi tidak percaya pada pemerintahan Samak di tahun 2008. 

Hasilnya adalah, Samak mengundurkan diri sebagai perdana menteri Thailand 

di tahun 2008. Hal ini juga dikarenakan dengan adanya tekanan publik bagi 

pemerintahan Samak. Pengganti dari Samak Sundarajev yaitu Somchai 
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Wongsawat digulingkan juga oleh gerakan nasionalis melalui serangkaian 

demonstrasi  

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Thailand pada masa Samak 

mengundang resiko atas pengambilan keputusan kebijakan luar negri dengan 

menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008. Pada ruang lingkup 

internal, Samak di hadapkan dengan adanya demosntrasti yang menentang 

atas kebijakan yang telah dibuat. Disisi lain, hal ini di manfaatkan oleh partai 

oposisi yaitu Abhisit sebagai pelaku bagi partainya dalam proses pengambilan 

keputusan bertindak rasional dan berusaha mencapai tujuan mereka dalam 

persaingan perpolitikan antara satu sama lain, dengan tujuan untuk 

memenangkan jabatan, jadi mereka mendukung isu-isu bukan demi masalah 

itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara. Maka dapat dikatakan bahwa 

partai politik cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara 

maksimal sebagai pendukung kebijakannya. Disamping itu, dengan koalisi 

yang dilakukan oleh partai Demokrat dan PAD berhasil menjatuhkan 

pemerintahan Samak dengan tekanan domestik yang semakin banyak.  

B. Kuil Preah Vihear sebagai Identitas Thailand 

PAD yang juga disebut sebagai kaos kuning merupakan gerakan untuk 

menentang pemerintah Thaksin. Gerakan PAD merupakan gabungan dari 23 

organisasi masyarakat yang berkoalisi dengan pebisnis kaya Soundhi 

Limthongkul. Soundhi merupakan seorang pemilik dari media bernama The 

Manager Media Group yaitu surat kabar harian yang setia terhadap kerajaan. 

Anggota massa dari PAD kebanyakan dari kelas menengah yang berjumlah 

lebih dari 10.000 orang di Bangkok. Disisi lain, sebenarnya PAD memliki 5 
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pemimpin tetapi ada salah satu pemimpin dari PAD yang paling berpengaruh. 

Sondhi Limthongkul sebagai salah satu seseorang paling sangat mendominasi 

dengan menyediakan dana untuk kampanye hingga dalam proses kampanye 

anti Thaksin dengan media yang ada. Sedangkan, 4 pimpinan dari gerakan 

PAD lainnya memliki peran yang berbeda, ada dari mereka yang memiliki 

peran dalam mengumpulkan dan mengerahkan massa dalam demonstrasi 

(Ungpakorn, 2010, hal. 3-34).  

Sondhi Limthongkul memanfaatkan medianya Manager Daily yaitu surat 

kabar harian miliknya dengan mempublikasikan buku. Publikasi yang 

dilakukan olehnya merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap kaum 

nasionalis Thailand. Dukungan yang disampaikan dalam media tersebut 

mengenai legitimasinya atas kedaulatan kuil Preah Vihear. Publikasi buku 

yang dilakukan oleh Sondhi dalam cover buku menggunakan gambar dari 

bendera Thailand yang berkibar diatas kuil Preah Vihear. Buku yang 

dipublikasikan dengan tidak menggunakan nama penulis tersebut menuduh 

pemerintah Samak telah melepaskan atas kepemilkan kuil Preah Vihear 

kepada Kamboja secara sepihak. Padahal apabila dibandingkan dengan para 

pemimpin Thailand sebelumnya telah berusaha untuk mempertahankan klaim 

atas kedaulatan kuil Preah Vihear (Grabowsky, 2014, hal. 8). 

Apabila dikaitan dengan decision making, hal ini telah menunjukkan 

bahwa opini publik akan sangat mempengaruhi decision maker dalam 

pembuatan keputusan sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Opini publik 

merupakan pandangan atau pendapat dari individu atau kelompok mengenai 

responnya terhadap suatu isu. Dalam hal ini, gerakan nasionalis PAD 
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menunjukkan ketidak puasan atas kebijakan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah di tahun 2008 dengan menggunakan media sebagai salah satu 

bukti bahwa peran media yang berguna untuk mempengaruhi pemerintah 

dalam membuat kebijakan. Selain itu, dengan terbitnya buku ini juga guna 

untuk menggiring perspektif masyarakat Thailand dalam jumlah yang besar 

untuk ikut dalam mendukung atas pembelaan terhadap kuil Preah Vihear yang 

mana kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Thailand sejak masa lalu.  

C. Gerakan PAD sebagai Sikap Masyarakat Thailand 

Pada masa pemerintahan Samak Sundarajev di tahun 2008, muncul 

kebijakan yang dianggap sangat bertentangan dengan masyarakat Thailand. 

Kebijakan tersebut ialah, memberikan dukungan Thailand terhadap 

pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia. Noppadon Pattama 

selaku menteri luar negri yang menjabat pada saat itu, sekaligus sebagai kuasa 

hukum Thaksin menanda tangani persetujuannya atas dukungan tersebut. 

Namun, kebijakan tersebut menjadi senjata bagi PAD. Gerakan PAD yang 

berusaha untuk mengobarkan rasa nasionalis masyarakat Thailand untuk 

menolak kebijakan yang telah dibuat. Demi menjatuhkan kekuasaan Samak 

yang dianggap sebagai sekutu Thaksin, gerakan PAD juga di dukung oleh 

pihak oposisi yaitu partai Demokrat. Kedua belah pihak memanfaatkan betul 

atas kebijakan yang telah dibuat, dengan menggunakan slogan Khai Chat yang 

memiliki arti menjual tanah milik Negara kepada pihak asing 

(Chachavalpongpun P. , 2011, hal. 1026).  

Kedua belah pihak menggunakan isu tersebut sebagai alat propaganda 

politik agar mendapat dukungan penuh dari masyarakat Thailand. Gerakan 
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PAD dan partai Demokrat menuduh pemerintahan Samak dan ada sosok 

Thaksin yang berada dibelakangnya dalam mempertaruhkan tanah seluas 4.6 

kilometer persegi yang mengelilingi kuil Preah Viheat itu kepada Kamboja 

demi kepentingan pribadi. Bukan hanya melakukan demosntrasi dijalan dalam 

menolak kebijakan pemerintah Samak. Aksi PAD tersebut berusaha dalam 

menduduki gedung pemerintah. Disamping itu, dalam pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh Thailand berkaitan dengan adanya tekanan dari domestik. 

Tekanan domestik berusaha agar pemerintah melakukan peninjauan ulang 

kembali atas kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menangani permasalahan 

yang terjadi. Dapat disimpulkan maka dengan adanya tekanan dari 

masyarakat, akan mempengaruhi pemerintah Thailand dalam mengambil 

kebijakannya mengenai isu kuil Preah Vihear.  

4.2.2 Faktor Eksternal yang mempengaruhi Kebijakan Thailand dalam 

isu kuil Preah Vihear 2008 

A. Pendaftaran Kuil Preah Vihear ke UNESCO 2008 

Setelah beberapa tahun, konflik tersebut pecah lagi antara Thailand dan 

Kamboja mengenai kuil Preah Vihear. Pendaftaran kuil Preah Vihear ke 

UNESCO sebagai warisan dunia adalah episode baru hubungan Thailand dan 

Kamboja. Keadaan menjadi tegang ketika UNESCO setuju untuk 

mempertimbangkan permintaan dari pihak Kamboja yang akan mendaftarkan 

kuil Preah Vihear sebagai salah satu warisan dunia 2008. Pemerintah Thailand 

mencoba memprotes hal ini di UNESCO. Mereka berargumen bahwa usulan 

Kamboja akan merugikan Thailand, karena akan melanggar kedaulatan 
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Thailand yang merujuk pada tanah di sekitar kuil. Menurut ICJ pada tahun 

1962, Preah Vihear memiliki Kamboja. Namun, keputusan itu tidak menutupi 

tanah 4.6 kilometer persegi yang mengelilingi sekitar kuil Preah Vihear dan 

samapi saat ini belum ditentukan kepemilikannya.  

Penulis, melihat pola yang dapat di analisis melalui decision making atas 

awal dari munculnya kembali konflik antara Thailand dan Kamboja di tahun 

2008. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Thailand berawal di 

mana pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia ternyata mengubah 

kebijakan luar negeri Thailand. Meskipun pada awalnya pemerintah Thailand 

setuju atas pendaftaran tersebut tetapi melalui faktor internal yang telah 

ditemukan dengan adanya kelompok domestik seperti PAD berupaya untuk 

menolak kebijakan tersebut dengan cara menekan pemerintah melalui isu 

perbatasan kuil Preah Vihear agar membuat kebijakan yang sesuai dengan 

tuntutan mereka, bahkan konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja 

bukan lagi hanya mengenai tanah yang menutupi area tersebut tetapi juga 

tekanan domestik membahas kembali masa lalu dimana kuil tersebut juga 

pernah menjadi bagian dari Thailand. Selain itu adanya persaingan politik 

khususnya Partai Demokrat berupaya untuk mencari pengaruh dan mencari 

suara semaksimal mungkin dengan cara menjalin koalisi dengan kelompok 

tersebut. Maka dengan adanya tekanan yang dibuat pada ruang lingkup 

internal hasilnya adalah pemerintah Thailand menjadikan isu perbatasan kuil 

Preah Vihear sebagai fokus permasalahan mengenai kebijakan yang akan 

dibuat di tahun 2008.  
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B. Perjanjian Franco-Siam 1904-1907  

Kamboja atau Angkor merupakan bagian utama dari Kekaisaran Khmer. 

Namun, kemunduran Kekaisaran Khmer mulai terlihat pada abad ke-13. Pada 

tahun 1431 Raja Authai (Siam) menaklukkan wilayah Kamboja. Sejak 

beberapa dekade wilayah Kekaisaran Khmer telah mengalami penurunan dan 

beberapa daerah termasuk daerah dimana  kuil Preah Vihear tersebut berada di 

tangan Kerajaan Siam. Kemudian pada tahun 1863, Perancis mulai 

mengkolonialisasi Kamboja karena wilayah Kamboja sebagaian duduki oleh 

Thailand pada saat itu kemudian, Perancis mencoba untuk merebutnya dan 

terjadi perang antara Thailand dan Perancis di tahun 1893. Thailand 

mengalami kekalahan hingga harus menarik tentaranya dari arah Tmiur 

Sungai Mekong, lalu Siam terpaksa meninggalkan klaim teritorial disebelah 

timur Sungai Mekong. Kemudian serangkaian perjanjian dibuat oleh Siam dan 

Perancis ditandatangani antara tahun 1902 dan 1907, termasuk sebuah 

perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1904 mengenai 

cakupan ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Dangkrek 

Timur dimana Kuil Preah Vihear berada (Tun, 2011, pp. 14-15);  

Sesuai dengan artikel 1 dan 3 yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

kedua belah pihak sepakat membentuk Komisi untuk memetakan garis-garis 

batas Negara di berbagai daerah, termasuk bagian Timur dari jangkauan 

Dangrek. Hasil survei mereka kepada komisi bersama yang membuat seluruh 

tanjung di Pegunungan Dangrek termasuk daerah kuil Preah Vihear di sisi 

Kamboja. Pada saat itu, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kedua belah 

pihak terhadap peta Annex I yang dihasilkan komisi bersama ini (Raharjo S. 
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N., 2013, hal. 112). Namun, Komisi campuran tersebut tidak pernah secara 

formal menyetujui peta tersebut yang juga dikenal sebagai peta Annex I, 

apalagi tidak ada bukti secara formal disetujui oleh pihak Siam 

Ketika Siam yang telah berubah menjadi Thailand pada tahun 1940-an 

mengklaim bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan peta tersebut, di mana 

kuil Preah Vihear seharusnya menjadi bagian dari wilayah Thailand. Thailand 

memanfaatkan kehadiran Jepang pada Perang Dunia II pihak Thailand 

mengusulkan untuk mengadakan negosiasi mengenai revisi perbatasan untuk 

mendapatkan kembali wilayah yang hilang yang merupakan hasil dari tahun 

1904 dan 1907 perjanjian. Selama periode ini, Thailand melakukan negosiasi 

rahasia dengan Jepang dengan mengizinkan pasukan Jepang untuk melewati 

wilayah Thailand jika perlu untuk mengambil daerah milik Perancis dengan 

harapan sebagai imbalannya bantuan Jepang untuk merebut kembali wilayah 

yang telah hilang. Thailand menyerang Perancis termasuk bagian Utara-Barat 

Kamboja pada bulan Januari 1941 dan dikembalikannya wilayah yang 

disengketakan di bagian barat Sungai Mekong. Menghadapi tekanan yang luar 

biasa, Perancis tidak punya pilihan kecuali menerima Intervensi Jepang untuk 

negosiasi antara Perancis dan Thailand, dan kedua belah pihak mencapai 

kesepakatan di Tokyo pada bulan Maret 1941. Menurut kesepakatan tersebut, 

Perancis mengizinkan Thailand untuk menguasai sebagian besar wilayah, 

termasuk kuil Preah Vihear. Berakhirnya perang dunia II, Perancis dan 

Thailand menanda tangani sebuah kesepakatan penyelesaian pada bulan 

November 1946 sebab sekutu atau Jepang telah kalah, Thailand setuju untuk 

mengembalikannya wilayah yang diambil berdasarkan perjanjian 1941 dengan 
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Perancis. Pada bulan Februari 1949 pihak Thailand  menempatkan empat 

penjaga Thailand di kuil Preah Vihear. Catatan  tindak lanjut dikirim ke tim 

Thailand pada bulan Maret dan Mei 1949 dan pada bulan Juli 1950, dalam 

catatan ini, Perancis bahkan meminta penarikan penjaga Thailand dari wilayah 

kuil Preah Vihear, tetapu tidak ada jawaban datang dari Thailand (Tun, 2011, 

hal. 115). 

 Keterkaitan sejarah atas kuil Preah Vihear merupakan salah satu alasan 

Thailand menganeksasi wilayah kuil Preah Vihear yang pada saat itu telah 

direbut oleh Raja Siam dari Khamer Merah. Dari sisi Thailand menganggap 

bahwa kuil Preah Vihear pernah diduduki oleh Kerajaan Siam di masa lalu 

maka tindakan yang dilakukan Thailand ini tentunya untuk merebut kembali 

apa yang semestinya menjadi miliki Thailand salah satunya adalah wilayah 

Preah Vihear. Tetapi dilain sisi dengan adanya tindakan Perancis dengan 

mengirim surat kepada pihak Thailand merupakan salah satu bukti bahwa 

pada saat itu wilayah Preah Vihear bagian dari Kamboja dan Perancis yang 

memang sebagai pemegang wilayah Kamboja pada saat itu penting untuk 

mengamannkannya sebab peta Annex I sudah dibuat dan telah disetujui 

meskipun secara formal pihak Siam tidak pernah mengatakan setuju untuk 

peta Annex I.  Momentum Kemerdekaan Kamboja pada 1953 yang diberikan 

oleh Perancis kembali dimanfaatkan oleh Thailand untuk menolak hasil 

Perjanjian Franco-Siam 1904 dan 1907. Kuil Preah Vihear kembali diokupasi 

oleh Thailand pada tahun 1954 dengan menempatkan tentara dia area kuil 

Preah Vihear (Raharjo S. N., 2013, hal. 113).  
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Keterkaitan sejarah serta posisi georafis atas kuil Preah Vihear sebagai 

salah satu alasan Thailand mengapa kembali membahas konflik perbatasan 

kuil Preah Vihear di tahun 2008. Abhisist mencoba untuk mencampurkan rasa 

sentimen nasionalis masyarakat Thailand demi mendapatkan dukungan atas 

kebijakannya untuk menekan pemerintah dengan menggunakan motif historis. 

Bahkan, Abhisit mendukung isu ini sebagai salah satu caranya untuk 

mendapatkan suara semaksimal mungkin dengan tujuan menyingkirkan pihak 

lawan demi untuk memenangkan jabatan. Abhisit akan di nilai sebagai sosok 

yang mampu menangani atas tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat 

Thailand mengenai isu ini. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja 

bukan hanya sebatas atas wilayah 4.6 kilometer persegi, konflik ini tetap 

berkaitan dengan masa lalu faktanyta gerakan PAD juga telah menerbitkan 

sebuah buku yang menjadikan keterkaitan sejarah sebagai salah satu titik 

penting bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Negaranya. Hal ini 

dimanfaatkan kembali oleh Thailand dimana Thailand mencoba untuk 

mengembalikan sejarah bahwa kuil Preah Vihear masuk sebagai wilayah 

Thailand bukan Kamboja. Kemudian, dengan adanya tuntutan dari masyarakat 

domestik menjadikan pemerintah Thailand membahas kembali wilayah kuil 

Preah Vihear di tahun 2008.  

4.3 Analisis Rational Actor Model dalam pengambilan kebijakan Thailand 

mengenai kasus perbatasan kuil Preah Vihear 2008 

Dalam hal ini terdapat dua hal yang mempengaruhi keputusan Thailand 

dalam pengambilan kebijakan yang menjadikan pemerintah memunculkan isu 

kuil Preah Vihear di tahun 2008. Yang pertama, apabila dikaitkan dengan 
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Rational Actor Model,Negara sebagai aktor utama dalam hubungan 

internasional yang berusaha untuk mengedepankan kepentingan 

nasionalnya.Kemanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip 

utama dalam menyusun kebijakan luar negeri, maka dalam kasus kuil Preah 

Vihear,pada proses pengambilan keputusannya Thailand sebagai aktor yang 

rasional mencoba membuat kebijakan yang akan memuaskan domestiknya. 

Melalui proses pengambilan keputusan yang diambil dengan 

mempertimbangkan cost and benefit yang akan didapat. Maka apabila 

kebijakan mengenai kuil Preah Vihear tidak segera dibentuk, Pemerintah 

melihat cost,yang akan didapatkannya yangakan berdampak bagi 

domestiknya. Thailandpengambilan keputusannya dengan melakukan tindakan 

yang rasional dimana memuat kepentingan nasionalnya yang juga akan 

membentuk keamanan nasionalnya. Kerugian yang akan didapatkan oleh 

pemerintah Thailand adalah semakin tidak stabilnya situasi dan kondisi politik 

di Thailand. Disamping itu, melalui kebijakan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Samak lalu dengan menyetujui kuil Preah Vihear ke UNESCO 

membuat bangkitnya kembali gerakan nasionalis PAD yang menolak 

kebijakan tersebut. Pada tingkat domestik adanya tekanan terhadap 

pemerintah agar pemerintah melakukan tinjauan ulang kembali terhadap 

kebijakan yang akan dikeluarkan untuk isu kuil Preah Vihear.  

Yang kedua, melalui model rasional aktor ini pemerintah Thailand 

berupaya untuk membuat kebijakan yang mana memuat kepentingan 

nasionalnya yang tujuannya membentuk kemanan nasionalnya.Pemerintah 

ditingkat internasional berupaya untuk memaksimalkan kemampuanyadan 



66 
 

membuat kebijakan yang akan  memuaskan tekanan-tekanan dari 

domestik.Hal yang dilakukan oleh Thailand adalah dengan memprotes hal ini 

pada UNESCO bahwa putusan untuk menobatkan kuil Preah Vihear akan 

membuat hubungan Thailand dan Kamboja tidak baik. 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 daerah aliran sungai yang 

benar dalam penetapan garis batas seharusnya kuil Preah Vihear masuk ke 

dalam daerah kedaulatan Thailand.Penolakan Thailand terhadap putusan 

UNESCO yang akan menobatkan kuil Preah Vihear selanjutnya, dengan di 

nobatkannya sebagai warisan dunia tentunya untuk mempromosikan kuil 

Preah Vihear sebagai simbol budaya dan agama dari Kamboja.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. 

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. Menurut 

putusan ICJ pada tahun 1962, kuil Preah Vihear merupakan bagian dari 
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kedaulatan Kamboja. Namun, keputusan itu tidak menutupi area 4.6 

kilometerpersegi yang mengelilingi kuil Preah Vihear yang sampai saat ini 

belum ditentukan. 

Dengan adanya kebijakan penolakan atas kuil Preah Vihear sebagai 

warisan dunia, pemerintah berharap bahwa benefit yang akan didapatkannya 

yaitu, terbentuknya keamanan nasional Thailand. Kemanan nasional yang 

dimaksud tersbut adalah stabilnya kembali situasi domestik di Thailand. Pada 

ruang lingkup internasional pemerintah mencoba untuk membuat kebijakan 

yang akan memuat dari kepentingan nasionalnya serta memuaskan tekanan-

tekanan dari domestik Thailand yang meminta untuk membuat peninjauan 

ulang atas kebijakan mengenai kuil Preah Vihear. Dapat dikatakan bahwa, 

dengan menimbang cost yang didapatkan akan leih merugikan bagi Thailand 

maka hal ini yang menjadikan pemerintah Thailand untuk memunculkan 

kembali isu kuil Preah Vihear di tahun 2008.  

 

 

 

 


