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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008, merupakan 

sebagai awal konflik antara Thailand dan Kamboja. Konflik yang terjadi 

merupakan hasil dari situasi kondisi domestik yang tidak stabil di Thailand. Pihak 

Thailand awalnya menyetujui kebijakan yang dibuat oleh Kamboja dengan 

mendaftarkan kuil Preah Vihear ke UNESCO. Namun, dukungan dari pemerintah 

Thailand membuat situasi domestik Thailand menjadi tidak stabil. Hal ini juga 

memaksa pemerintah Thailand harus membuat peninjauan ulang kembali atas 

kebijakan yang dibuat mengenai perbatasan kuil Preah Vihear di tahun 2008. 

Berdasarkan analisis penulis melalui teori decision making, telah menjelaskan atas 

kebijakan Thailand mengenai konflik kuil Preah Vihear di tahun 2008. Menurut 

Snyder, melalui decision making dapat melihat perilaku Negara dalam hubungan 

internasional. Snyder membagi beberapa faktor yang menjadikan alasan mengapa 

Negara membuat kebijakan tertentu. Faktor internal dan eksternal akan 

membentuk preferensi Negara pada pembuatan kebijakan luar negri. Faktor 

internal meliputi politik domestik, opini public, sikap publik, posisi geografis dan 

kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal adalah kondisi yang ada di luar 

wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi 

dunia. Peneliti menemukan jawaban mengenai alasan atas kebijakan Thailand 
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dengan menjadikan isu kuil Preah Vihear sebagai fokus kebijakannya pada tahun 

2008.  

Pertama, faktor internal yang mempengaruhi Thailand dalam isu kuil 

Preah Vihear di tahun 2008 adalah bermulai dari pendaftaran kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia 2008. Pada pemerintahan Samak muncul kebijakan yang 

menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008, namun hal ini 

membuat bangkitnya kembali gerakan nasionalis Thailand yaitu PAD yang 

menolak kebijakan tersebut. PAD menolak kebijakan yang telah dilakukan oleh 

Perdana Menteri Samak dengan menuduh bahwa pemerintahan Samak telah 

mengorbankan tanah seluas 4.6 kilometer persegi. Tanah yang di maksud adalah 

tanah yang mengelilingi kuil Preah Vihear. Tidak berhenti pada usahanya 

melakukan demonstrasi, salah satu pimpinan PAD yang paling mendominasi yaitu 

Sondhi Limthongkul memanfaatkan medianya Manager Daily yang berupa surat 

harian miliknya dengan mempublikasikan buku. Publikasi buku ini merupakan 

suatu bentuk dukungan bagi kaum nasionalis mengenai legitimasi mengenai 

kedaulatan atas kuil Preah Vihear bagi Thailand. Pada publikasi buku yang 

diterbitkan tersebut menggunakan cover dengan gambar bendera dari Thailand 

yang berkibar diatas kuil Preah Vihear. Buku tersebut menyalahkan pemerintah 

Samak yang dianggap telah melepaskan kepemilikan kuil Preah Vihear. 

Apabila dilihat melalui decision making, adanya gerakan PAD ini 

merupakan salah satu dari sikap publik atau respon masyarakat Thailand yang 

tidak menyetujui kebijakan itu. Gerakan PAD memberikan tekanan kepada 

pemerintah dengan melakukan demonstrasi dengan tujuan agar pemerintah 

melakukan tinjauan ulang atas keputusan yang telah dibuat dengan menyetujui 
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kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dari pihak Kamboja pada tahun 2008. 

Disamping itu peran dari opini publik juga sangat penting bagi pembuat 

keputusan sebelum atau sesudah membuat kebijakan. Hal ini digunakan untuk 

mengetahui apakah kebijakan tersebut bisa diterima atau tidak oleh masyarakat. 

Bukan hanya demostrasi, gerakan PAD menunjukkan ketidakpuasan atas 

kebijakan yang telah dibuat dengan mempublikasikan buku mengenai kuil Preah 

Vihear. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sangat bertentangan 

sehingga pemerintah Thailand harus membuat kebijakan yang mementingkan 

nasionalnya karna dengan adanya tekanan dari domestik. Hal ini yang menjadikan 

pemerintah Thailand memfokuskan isu kuil Preah Vihear di tahun 2008.  

Konflik ini juga dimanfaatkan oleh partai oposisi partai Demokrat untuk 

melawan pemerintahan Samak. Hal ini menunjukkan adanya persaiangan partai 

politik di Thailand. Partai Demokrat melakukan koalisi dengan gerakan PAD, 

dengan mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PAD. Bahkan dalam 

proses demonstrasi yang dilakukan ada beberapa dari partai Demokrat yang ikut 

turun ke jalan. Dalam proses melawan pemerintahan Samak, Abhisit sebagai 

pimpinan partai Demokrat menggunakan slogan Khai Chat yang berarti 

pemerintah telah menjual tanah negara kepada pihak Kamboja. Disisi lain, Abhisit 

juga menggunakan motif historis atas teritori Thailand. Melalui motif historis itu 

membuat semakin banyaknya masyarakat Thailand untuk mendukung atas 

kebijakannya untuk menekan pemerintah. Dengan adanya tekanan domestik dari 

masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat oleh Samak, memaksa Samak harus 

meninggalkan posisinya sebagai perdana menteri. Dalam hal ini, Abhisit sebagai 

pelaku bagi partainya dalam proses pengambilan keputusan berusaha mencapai 
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tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain dalam persaingan politik di 

Thailand, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu 

sendiri, tapi untuk memenangkan suara. Partai politik cenderung mengejar 

kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal.  

Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Thailand pada 

konflik kuil Preah Vihear di tahun 2008 adalah Pendaftaran kuil Preah Vihear 

sebagai warisan dunia ternyata mengubah kebijakan luar negri Thailand. 

Meskipun pada awalnya pemerintah Thailand setuju tetapi dengan adanya 

kelompok-kelompok domestik seperti PAD berupaya untuk menolak kebijakan 

tersebut dengan cara menekan pemerintah melalui isu perbatasan kuil Preah 

Vihear. Dapat disimpulkan bahwa pada tingkat nasional adanya kelompok 

domestik yaitu gerakan PADThailand berusaha untuk mencapai kepentingannya 

dengan cara menekan pemerintah agar membuat kebijakan yang sesuai dengan 

tuntutan tersebut.Disamping itu, adanya partai oposisi Demokrat berupaya 

mencari pengaruh dengan berkoalisi dengan gerakan PAD. Sedangkan, pada 

tingkat internasional pemerintah Thailand berupaya memaksimalkan kapasitasnya 

untuk memuaskan tekanan domestik serta berupaya dalam meminimalkan 

kemungkinan yang akan terjadi dalam konsekuensi yang bisa merugikan 

pihaknya. Hal ini ditunjukkan dengan model dari Rational Actor, dengan 

menimbang cost and benefit yang akan didapatkan. Dalam kebijakan yang dibuat 

pemerintah harus memuat dari kepentingan nasional yang akan membentuk 

kamanan nasionalnya. Hasilnya adalah pemerintah Thailand menjadikan isu 

perbatasan kuil Preah Vihear sebagai fokus permasalahan Negaranya mengenai 

kebijakan yang akan dibuat. 
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5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini melalui teori decision making hanya berfokus dari 

pandangan Thailand. Kemudian dalam tulisan ini sudah di jelaskan bahwa adanya 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Thailand dalam pembuatan 

kebijakannya mengenai konflik yang sebenarnya telah usai tetapi terjadi lagi di 

tahun 2008. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak mencoba untuk melihat 

dari sisi Kamboja dalam kebijakannya mengenai isu kuil Preah Vihear di tahun 

2008.  Sehingga penulis menyarankan apabila ada penelitian selanjutnya maka 

perlu untuk dilihat melalui sisi Kamboja agar dapat terlihat pola yang 

mempengaruhi Kamboja dalam isu kuil Preah Vihear.  

 

 

 

 

 

 

 

 


