
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan suatu negara sangat mempengaruhi stabilitas kawasan 

negara tersebut. Setiap negara berperan  penting terhadap kawasannya, sehingga 

negara memiliki peran untuk selalu menjaga stabilitas kawasan. Kawasan Asia 

terdiri dari beberapa negara-negara berkembang yang memiliki pengaruh terhadap 

kawasan Asia itu sendiri maupun kawasan  internasional lainnya. Beberapa negara 

seperti, Indonesia, India, China, Jepang, Thailand dan negara lainnya memiliki 

pengaruh besar terhadap perkembangan kawasan Asia. Masalah domestik yang 

terjadi pada suatu negara sangat berpengaruh pada kawasannya, seperti masalah 

krisis ekonomi dan perang suku.  

Kawasan Asia memiliki beberapa negara bagian diantaranya, Indonesia, 

China, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia dan Kamboja. Hubungan antara 

negara-negara tersebut haruslah berjalan dengan baik karena dengan menunjukkan 

bahwa negara-negara tersebut dapat berkerjasama dengan baik dengan  negara 

lain diluar kawasannya. 

Sebuah negara berkembang, dalam pencapaiannya pasti terhambat oleh 

adanya suatu permasalahan domestik di negaranya. Masalah yang terjadi pada 

suatu negara tidak hanya berasal dari luar negaranya saja melainkan berasal dari 



dalam negaranya. Setiap masalah yang terjadi pada suatu negara dapat 

menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi negara tersebut maupun bagi 

negara lainnya yang berada dalam satu kawasan. Karena ketidakstabilan suatu 

negara akan sangat berpengaruh baik negara lainnya, baik itu kestabilan dalam hal 

ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Keberadaan suatu negara dapat dilihat 

dari eksistensi negara di dunia internasional dan kemampuan negara tersebut 

dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam negaranya.
1
 

Thailand adalah salah satu negara yang memiliki pengaruh besar terhadap 

kawasan Asia Tenggara
2
. Bergabungnya Thailand dengan ASEAN (Association of 

South East Asia Nation) menunjukkan bahwa Thailand memiliki tempat khusus 

didalam kawasan Asia, selain itu Thailand juga merupakan salah satu yang 

memprakarsai dibentuknya ASEAN. 

Peranan Thailand dalam ASEAN sangat memiliki pengaruh yang sangat 

besar. Thailand  memiliki kesempatan untuk mendapatkan 20 persen saham dalam 

ASEAN dan untuk beberapa tahun ke depan, Thailand dapat menjaga stabilitas 

politik dan pemerintahan dengan membangun kembali negaranya pasca terjadinya 

krisis politik dan sengketa yang dialami Thailand
3
.  
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Keadaan Thailand yang stabil tidak menandakan bahwa negara tersebut 

selalu berada dalam keadaan negara yang aman. Gejolak perselisihan antara kaum 

oposisi di Thailand pun mulai terjadi. Hal ini dipicu oleh penilaian kelompok 

oposisi pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra 

mengenai kinerja pemerintahan perdana menteri yang baru Abhisit Vejjajiva. 

Kelompok ini menilai pemerintahan yang baru dijalankan dengan penuh 

manipulasi untuk menyingkirkan para pendukung mantan perdana menteri. 

 Situasi pergolakan politik di Thailand saat ini semakin memanas.
4
 

Kelompok Kaus Merah yang merupakan pendukung mantan Perdana Menteri 

Thailand Thaksin Shinawatra yang digulingkan oleh tentara pada tahun 2006 lalu, 

semakin memperkokoh  niatnya untuk menggulingkan pemerintahan Thailand 

saat ini dibawah pimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjavija. Bila pada awal 

perseteruan  kedua kelompok tersebut terlihat sebagai demonstrasi damani, pada 

saat ini unjuk rasa itu telah berubah menjadi unjuk kekerasan masa secara terang-

terangan  mempertontonkan betapa lemahnya aparat pemerintahan Thailand 

dalam menangani konflik yang ada serta rentannya jaminan perlindungan dan 

keamanan kepada masyarakatnya. 

Hal ini terbukti dengan jatuhnya korban akibat peristiwa tersebut paling 

tidak 23 orang meninggal dari kalangan sipil dan personil militer serta 850 orang 
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luka-luka pada peristiwa bentorkan antara kedua kubu yang berselisih. Kerusuhan 

dan jatuhnya korban rakyat sipil terus berlanjut dengan adanya peledakan bom 

dan granat diberbagai tempat saat ini terutama di wilayah keramaian masyarakat 

atau tempat-tempat yang disinyalir merupakan masrkas maupun rumah dari 

pimpinan dari kedua pihak yang berseteru. 

Bangkok, Thailand berubah menjadi zona perang saat dimana pasukan 

militer Thailand mulai menumpas para demonstran yang anti pada pemerintah.
5
 

Bentorakan terjadi selama beberapa bulan lamanya antara pemerintah Thailand 

dan demonstran yang menentang pemerintah Perdana Menteri Abhisit Vejjajva.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau dampak 

positif maupun negatif yang terjadi akibat adanya krisis politik di Thailand. Krisis 

politik Thailand menimbulkan dampak apa saja bagi kawasan Asia Tenggara 

maupun bagi keadaan negaranya sendiri. Di sisi lain juga untuk mengetahui faktor 

yang menyebabkan politik di Thailand menjadi kacau sehingga menyebabkan 

terjadinya konflik di Thailand dan konflik dengan negara lain.  

Konflik ini semakin meruncing ketika Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva 

menolak tunduk pada desakan para pendemo agar turun dari kursi parlemen. 

Pemerintah Thailand memberlakukan keadaan darurat dan melarang segala bentuk 

unjuk rasa, namun hal tersebut tidak diacuhkan oleh kelompok oposisi, dan 
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kelompok ini mengemukakan statement bahwasanya pemerintah yang 

menggunakan kekerasan pada rakyatnya sendiri pasti akan ambruk atau 

mengalami kegagalan, mereka mungkin saja berhasil dalam jangka pendek, 

namun dalam jangka panjang perjuangan rakyat tidak bisa dikalahkan.  

Krisis politik ini bisa mengancam stabilitas regional sehingga hal tersebut 

akan  menghambat kelancaran pembentukan ASEAN Community. Ini mengingat 

dalam pembentukan sebuah komunitas regional yang solid diperlukan sebuah 

stabilitas keamanan, politik, ekonomi, sosial maupun baik secara domestik tiap 

negara anggota maupun secara regional.  

Sementara sebagian besar negara-negara anggota ASEAN masih 

menghadapi instabilitas ekonomi dan politik yang mengakibatkan terjadi konflik-

konflik internal yang akhirnya kondisi tersebut berakibat pada ketidakstabilan 

kawasan.
6
 Konflik itu baru-baru ini terjadi di Myanmar, Malaysia, dan Kamboja. 

Bahkan Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang juga belum stabil secara 

ekonomi maupun politik. 

Akibat kerusuhan aksi masa anti pemerintah di Pattaya Thailand, 

mengakibatkan pelaksanaan KTT ASEAN+3 yang sedianya dilaksanakan tanggal 

11-12 April 2009 ditunda
7
. Konsekuensinya, pembahasan mengenai langkah 

ASEAN untuk mengatasi dampak krisis global pun tertunda. Padahal dalam 
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forum ini juga direncanakan pembahasan tentang Chiangmai Inititiative yang 

sangat dibutuhkan sebagai jalan keluar bersama ASEAN yang melibatkan Korea 

Selatan, Jepang, danChina dari krisis keuangan global
8
. 

Pemerintah Thailand juga merevisi data final angka kunjungan wisatawan 

pada 2008 ke negara itu. Padahal sektor pariwisata salah satu penopang utama 

perekonomian negara itu. Angka kunjungan wisatawan pada 2008 diproyeksikan 

14,3 juta kunjungan yang berarti sama dengan realisasi angka kunjungan pada 

2007
9
. Sebelumnya angka kunjungan wisatawan pada 2008 diperkirakan 

meningkat dibandingkan pada 2007. Meskipun angka ini diprediksi membaik 

pada kwartal I 2009, namun akan tetap menurun jika dibandingkan kwartal I 

2008. Pemerintah Negeri Gajah Putih itu memproyeksi angka kunjungan 

wisatawan pada 2009 tidak kurang dari 14 juta kunjugan, sedikit menurun 

dibandingkan 2007 dan 2008. Namun ini masih tergantung pada situasi lokal 

dalam negeri, maupun regional dan global
10
. 

Krisis politik Thailand memberikan beberapa dampak baik itu dari sisi 

positif  maupun negatif, beberapa hubungan antara negara kawasan menjadi tidak 

harmonis akibat krisis Thailand membuat keadaan ekonomi politik Thailand 

semakin mengalami pasang surut.  
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ASEAN yang menganut paham non intervensi pada masalah internal suatu 

negara, memberikan bantuan pandangan terhadap negara Thailand, di sisi lain, 

ASEAN pada dasarnya tidak mengingini konflik yang terjadi di Thailand tetap 

terus menerus terjadi karena konflik tersebut memakan cukup banyak korban. 

Akar dari setiap permasalahan yang terjadi di beberapa negara adalah ekonomi. 

Suatu negara seperti Thailand yang sedang mengalami krisis politik, akan 

semakin buruk keadaanya apabila keadaan ekonomi Thailand mengalami krisis 

atau penurunan. Masalah ekonomi adalah masalah mendasar setiap negara, 

perebutan wilayah yang terjadi antara negara yang satu dengan yang lainnya 

dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan ekonomi.  

Penyelesaian krisis politik Thailand selain melibatkan ASEAN sebagai 

salah satu organisasi internasional, namun Thailand juga melibatkan negara-

negara lain yang berada dalam kawasan Asia Tenggara untuk ikut memberikan 

bantuan dalam penyelesaian masalah krisis politik.  

Dari sekian pemimpin negara ASEAN yang hadir, antara lain, dari 

Indonesia, Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos dan 

Myanmar, PM Thailand, Abhisit Vejjajiva absen, karena tengah mengalami 

persoalan internal serius dari dalam negaranya, yakni aksi protes fluktuasi high 

politic dari massa Kaus Merah pro mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra. 

Kekuatan militer di Thailand memang sangat ironi, dan jika kudeta kembali 

terjadi akan menambah deretan negara-negara otoriter di Asia Tenggara. Satu sisi 

kehidupan negara ketika dikuasai militer memang sangat kuat terutama dalam soal 



keamanan, tetapi di sisi lain seperti mekanisme berkenegara-an di Myanmar jelas 

menjadi tidak sehat, otpritarianisme menyeruat, dan rakyat ditebar teror-teror 

penculikan, penahanan, dan bahkan pembunuhan. Pengalaman di Indonesia yang 

kini menjadi negara demokrasi termaju di Asia Tenggara, semasa pemerintahan 

militer Orde Baru setiap kehidupan tidak memungkinkan rakyat untuk 

mengaspirasikan suara dan pendapatnya. Sebelum pemerintah Thaksin di 

Thailand dikudeta militer, saat itu Thaksin memadukan antara "pengusaha dan 

penguasa" atau kekuasaan yang dibangun berdasarkan "perselingkuhan" dengan 

korporasi bisnis, tetapi pemerintahan tetap aspiratif mau mendengar tuntutan 

masyarakat sipil. 

Semua potensi yang dimiliki negara-negara ASEAN termasuk mengefektifkan 

lembaga-lembaga kerjasama ekonomi ASEAN yang telah ada bisa membantu 

semua negara anggota ASEAN dalam penguatan ekomoni domestik dan ekonomi 

regional
11
. Hal ini dharapkan membantu mempercepat penyelesaian konflik 

internal yang seringkali dipicu oleh adanya permalahan kesenjangan ekonomi. 

Peran  ASEAN juga harus aktif dalam penyelesaian kasus antara Thailand 

dan Kamboja. Kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN mengalami 

konflik yang dilatarbelakangi masalah perebutan wilayah di sekitar kuil Preah 

Vhear, namun konflik anatara Thailand dan Kamboja semakin memanas 

disebabkan karena adanya keterlibatan Thaksin Shinawatra dalam pemerintahan 
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Kamboja. Perdana Menteri Kamboja mengangkat Thaksin Shinawatra sebagai 

penasehat ekonomi negara Kamboja, pengangkatan  ini terjadi semata-mata 

karena kemampuan Thaksin dalam hal penataan ekonomi yang memang sudah 

tidak diragukan lagi. Disisi lain Thailand menganggap bahwa Kamboja telah ikut 

campur dalam permasalah internal negara Thailand. Pada masa itu, Thaksin 

Shinawatra masih menjadi buronan negara Thailand karena dianggap sebagai 

pelopor penggerak pemberontakan Kaus Merah di Thailand. 

Peran ASEAN sangat diharapkan dalam penyelesaian kasus antara 

Thailand dan Kamboja. ASEAN seharusnya tidak hanya memberikan 

penyelesaian kasus ini kepada kedua negara yang sedang bertikai, sebaiknya 

ASEAN ikut berperan aktif dalam menyelesaikan kasus tersebut.  

ASEAN sebagai institusi regional diharapkan mampu membawa negara-

negara anggota menjadi stabil secara ekonomi dan politik. Untuk itu diperlukan 

kondisi ekonomi yang sehat dan proses demokratisasi yang konstitusional
12
. Dari 

sekian pertemuan negara-negara ASEAN, baik tingkat tinggi maupun tingkat 

menteri, banyak dihasilkan produk hukum berupa kesepakatan-kesepakatan yang 

berisi norma-norma ideal yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan 

kerjasama di berbagai bidang dan menciptakan stabilitas kawasan
13
.  

Ditetapkannya Jakarta sebagai tuan rumah pertemuan informal Menlu ASEAN 

bukan faktor kebetulan karena Indonesia Ketua ASEAN 2011, namun lebih dari 
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pada itu dikarenakan kapasitas Indonesia sebagai negara yang memiliki 

pengalaman dalam menyelesaikan konflik internal di ASEAN
14
. 

Pada tahun tahun 1988-1989 Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta 

Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan 

Vietnam
15
. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasiltasi dan memediasi kedua 

negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan 

dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik 

pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta. 

Belajar dari pola penyelesaian yang diterapkan saat JIM, pola yang sama bisa 

diterapkan kembali untuk kasus Thailand dan Kamboja, apalagi sejauh ini kedua 

negara tersebut sudah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik 

perbatasan melalui mediasi ASEAN
16
. 

Pertemuan informal ASEAN di Jakarta kali ini bisa digunakan untuk 

menentukan modalitas perundingan dan menentukan apakah pembahasan perlu 

dibawa ke pertemuan High Council seperti yang disebutkan dalam Piagam 

ASEAN
17
. Jika selama ini ASEAN belum pernah mengimplementasikan 

pertemuan High Council, sekaranglah saat yang tepat. Jika dipandang perlu, 

ASEAN dapat membuat “Peace Keeping Operation” yang berasal dari pasukan 
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militer maupun sipil negara-negara ASEAN sendiri dan menerjunkannya di 

daerah konflik. 

Kini bukan lagi saatnya bagi ASEAN untuk meletakkan setiap konflik 

yang terjadi dibawah karpet dan setiap negara anggota ASEAN dibiarkan mencari 

jalannya sendiri dalam menyelesaikan konflik perbatasan. Sekarang saatnya 

ASEAN bersikap proaktif dan menunjukkan kredibilitasnya sebagai organisasi 

kerjasama regional yang memang dibutuhkan negara-negara anggotanya menuju 

terbentuknya Komunitas ASEAN 2015
18
. 

Penyelesaian krisis memang perlu, tetapi meminta bantuan dari luar 

menunjukkan ketidakmampuan sistem politik mengatur dirinya sendiri dan bisa 

memunculkan keruwetan baru. Dengan demikian, penyelesaian harus dilakukan 

para pemimpin Thailand sendiri. Bagaimana- pun juga krisis dan keruwetan 

politik juga dipicu oleh para elite politik dalam negeri. Penyelesaian bisa 

dilakukan dengan menghidupkan kekuatan-kekuatan dalam negeri yang 

memaksimalkan semangat kebersamaan dan kebangsaan, sekaligus 

meminimalkan semangat persaingan dan kepentingan kelompok
19
. 

Kaum muda Thailand  perlu tampil. Mahasiswa bisa meninggalkan 

kampus sejenak untuk menyelesaikan krisis bangsanya
20
. Seperti di Indonesia, 
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mahasiswa Thailand sejak 1970- an selalu muncul dengan kekuatan dan 

keberaniannya dalam situasi krisis. Mereka tampil dengan agregasi kepentingan 

yang jelas bagi masa depan bangsa. Justru karena mereka berkepentingan terhadap 

masa depan bangsanya, semangat kenabian sering muncul
21
. 

Para pemimpin militer harus netral dan tidak terlibat dalam hiruk-pikuk 

itu. Tidak seperti di Indonesia, kaum militer di Thailand masih bermain politik 

secara kasatmata dan menggunakan kekuatan fisiknya. Dari siaran TV tampak 

para tentara di Bangkok menembak demonstran antipemerintah kendati mereka 

tidak sedang terancam jiwanya. Begitu militer terlibat politik praktis, yang muncul 

adalah komplikasi karena berbeda dan bertentangan dengan esensi profesinya
22
. 

Dalam penyelesaian krisis politik Thailand, pemerintah tidak hanya 

berharap kepada organisasi internasional maupun negara lainnya untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan domestik negaranya. Thailand sendiri harus mampu 

untuk membangun dan membentuk kembali negaranya yang sempat mengalamai 

kemunduran dan mulai menghentikan tindakan yang berhubungan dengan 

genjatan senjata karena hal tersebut hanya akan semakin banyak menambah 

korban jiwa akibat pertarungan masalah domestik ini. Peran pemerintah dan Raja 

harus semakin tegas untuk menyelesaikan konflik permasalahan krisis politik di 

Thailand. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Krisis politik adalah masalah yang mengakibatkan kejadian dimana 

pemerintahan tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik yang 

diakibatkan oleh masalah politik seperti krisis kepercayaan rakyat terhadap 

pemerintah atau perselisihan kaum birokrat dengan wakil-wakil rakyat karena 

wakil-wakil rakyat mementingkan kepentingan partai daripada rakyat yang 

mengakibatkan tidak jalanya pemerintahan karena untuk menetapkan sebuah 

kebijakan. Pemberontakan yang terjadi di negara Thailand pun semata-mata 

karena adanya ketidakpercayaan masyarakat Thailand terhadap sistem 

pemerintahan Thailand yang sedang berjalan.  Sehingga untuk meneliti lebih 

dalam mengenaik kasus krisis politik Thailand, rumusan masalah dari penelitian 

penulis adalah: 

1 Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinnya krisis politik di Thailand? 

2 Bagaimana terjadinya krisis politik di Thailand dan pengaruhnya terhadap 

ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara? 

Rumusan masalah tersebut akan merujuk pada penggunaan beberapa konsp 

yang dipakai untuk menganalisis kasus dan krisis politik yang terjadi di Thailand. 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Sistem pemerintahan setiap negara tidak selalu akan berjalan dengan baik, 

sehingga merujuk pada rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan 

penelitian sendiri digunakan untuk menjawab inti dari perumusan masalah 

tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui beberapa hal, yaitu : 

1 Mengetahui pengaruh atau dampak positif  maupun negatif yang terjadi akibat 

adanya krisis politik di Thailand. Krisis politik Thailand yang terjadi secara 

berlarut-larut akan memberikan dampak yaitu mengancam instabilitas serta 

keamanan negara-negara kawasan Asia Tenggara. 

2 Mengetahui faktor penyebab ketidakstabilan politik pemerintahan Thailand 

sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Faktor-faktor apa saja yang 

membuat sistem pemerintahan dan politik Thailand tidak berjalan dengan baik 

bahkan pada akhirnya hanya menimbulkan suatu pemberontakan kalangan 

masyarakat tertentu.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang penulis 

maupun pembaca. Dimana kegunaan dari penelitian ini membantu penulis dan 

pembaca untuk memahami ilmu politik. Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara umum penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi suatu sumber 

informasi mengenai bagaimana suatu sistem pemerintah berjalan tanpa 



adanya kepercayaan dari masyarakat dinegara itu sendiri. Pada akhirnya 

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat tersebut menimbulkan 

suatu pemberontakan atau aksi masa yang menolak sistem pemerintahan. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi mengenai 

bagaimana sistem pemerintahan negara Thailand dapat berjalan meskipun 

selama pemerintahan tersebut terjadi banyak sekali pemberontakan yang 

mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik di negara Thailand. 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, pembaca dan penulis 

semakin mengerti mengenai bagaimana seharusnya suatu sistem 

pemerintahan berjalan. 

3. Penulisan ini diharapkan juga agar pembaca mengetahui bagaimana 

hubungan diplomatik antara Thailand dan Kamboja. Bagaimana hubungan 

diplomatik Thailand dan Kamboja pada saat kedua negara tersebut tidak 

berada dalam suatu konflik dan bagaimana hubungan kedua negara 

tersebut pada saat berada di dalam konflik. Bagaimana Thailand dan 

Kamboja berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara 

kedua negara tersebut. 

4. Peran organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan Mahkamah 

Internasional semakin dipahami fungsi dan perannya dalam membantu 

negara-negara yang mengalami konflik. Secara khusus peran organisasi 

internasional ASEAN dalam membantu negara-negara anggota 



kawasannya dalam menyelesaikan konflik yang ada. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan pembaca dan penulis semakin memahami fungsi 

dan peran dari organisasi-organisasi internasional. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan mengikuti ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh Universitas Pelita Harapan. Berikut merupakan sistematika 

yang akan penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini :  

1) Bab I : Pendahuluan 

 Pada bab pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai peristiwa 

atau kasus apa yang akan diteliti oleh penulis. Pada awal penulisan, 

penulis mencoba untuk memaparkan mengenai latar belakang dari suatu 

peristiwa yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan. 

 Dalam bab awal, penulis mencoba menjelaskan permasalahan yang 

terjadi dan menguraikannya kedalam beberapa pembahasan yang mudah 

untuk dimengerti. Ada dua permasalahan utama yang dibahas pada 

pendahuluan untuk memperjelas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan 

penulis juga menjelaskan sedikit mengenai peran organisasi internasional 

dalam membantu menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi. 

  

 

 



2) Bab II : Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir menjelaskan mengenai konsep-konsep yang 

digunakan oleh penulis untuk membantu melakukan penelitian masalah. 

Pada Bab II, penulis menerangkan mengenai penggunaan konsep-konsep 

yang ada serta relevansinya konsep tersebut terhadap permasalahan yang 

ada. 

3) Bab III : Metode Penelitian 

 Pada bagian metode penelitian, dijelaskan mengenai metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis. Penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif dimana metode ini membantu untuk menjelaskan 

fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional. Metode 

penelitian deskriptif juga membantu untuk mengumpulkan data mengenai 

fenomena-fenomena yang akan diteliti, namun tidak hanya satu metode 

ini saja yang akan dipergunakan oleh penulis. Penulis juga akan 

menggunakan metode penelitian lainnya seperti metode penelitian 

kualitatif. Dan selain itu penulis juga menggunakan penelitian sejarah 

yang melihat daripada latar belakang sejarah dari negara Thailand dan 

Kamboja itu sendiri.  

4) Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

 Bab IV merupakan bagian pengkajian masalah yang dibahas oleh 

penulis. Penulis memberikan inti dari permasalahan yang diteliti dan 

menjawab pertanyaan yang ada mengenai fenomena atau masalah yang 



dikaji oleh penulis. Bab IV bagian dimana penulis akan membahasa dan 

mengkaji masalah-masalah yang telah dituliskan pada bagian 

permumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang juga telah 

dipaparkan pada bagian sebelumnya. 

5) Bab V : Penutup 

 Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, dimana 

didalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang 

diberikan terhadap objek penelitian.  

6) Daftar Pustaka 

7) Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




