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SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA
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Abstrak

Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama.
Namun, konflik  mengalami eskalasi semenjak kuil tersebut dinobatkan sebagai situs warisan
dunia oleh United Nations Economics, Social and Cultural Organization (UNESCO).
Berbagai usaha penyelesaian baik secara bilateral maupun regional telah dilakukan, namun
hubungan kedua negara tidak kunjung mengalami perbaikan. Konflik yang terjadi justru
meluas dari titik yang dipersengketakan. Diangkatnya Yingluck Shinawatra sebagai perdana
menteri Thailand pada tahun 2011 membawa perubahan bagi perkembangan konflik.
Berbagai kebijakan yang banyak bersifat diplomatis menjadikan hubungan kedua negara
semakin membaik. Penelitian ini menyelidiki alasan Yingluck Shinawatra untuk menarik
mundur pasukan dan memperbaiki hubungan antara Thailand dengan Kamboja.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, penulis menggunakan worldview
sebagai faktor penentu bagi seorang pembuat keputusan politik luar negeri dan pendekatan
feminisme. Implikasi worldview yang dimiliki kemudian mendorong  seorang pembuat
kebijakan melakukan tindakan tertentu. Salah satu yang memberikan pengaruh terhadap
worldview seseorang adalah berkaitan dengan pendidikan dan karir yang ditekuni.
Berdasarkan pendekatan teoritik yang digunakan, dapat diajukan argumentasi bahwa
kebijakan Yingluck Shinawatra dalam Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan
Kamboja adalah dipengaruhi worldview-nya sebagai seorang pebisnis sebelum menjadi
perdana menteri. Karir ini membentuk dua standar dalam pengambilan keputusan, yakni
tanggung jawab sosial dan materialisme. Pendekatan feminisme yang lebih mengambil
langkah rekonsiliatif. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data, maka kesimpulan
yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung argumentasi bahwa kebijakan
Yingluck Shinawatra  terkait Sengketa Kuil Preah Vihear dipengaruhi karirnya sebagai
pebisnis yang membentuk dua standar dalam membuat kebijakan, yakni tanggung jawab
sosial dan materialisme. Serta perannya sebagai seorang wanita yang lebih menggunakan
penyelesaian masalah secara lebih rekonsiliatif.

Kata Kunci : Sengketa Kuil Preah Vihear, Thailand dan Kamboja, Kebijakan Damai
Yingluck Shinawatra, Worldview, Feminisme
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Konflik perbatasan seringkali mewarnai dinamika hubungan antarnegara. Inilah pula

yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara memperebutkan suatu wilayah

yakni Gunung Dangrek, dimana didalamnya terdapat kuil yang bernama Preah Vihear. Baik

Thailand ataupun Kamboja mengklaim wilayah Kuil Preah Vihear tersebut sebagai bagian

dari teritori mereka. Klaim Thailand berdasarkan peta yang dibuat tahun 1904 oleh

kesepakatan kolonial Perancis dengan Siam yang menempatkan Kuil Preah Vihear berada

pada sisi Thailand, sedangkan Kamboja menggunakan peta tahun 1907 yang dibuat oleh

Perancis.1 Sengketa kuil berujung ketika Kamboja mengajukan gugatan pada Mahkamah

Internasional PBB (International Court of Justice) pada tanggal 6 Oktober 1959. Pada tahun

1962, pihak Kamboja dinyatakan berhak atas kuil tersebut dan menjadi bagian dari

kedaulatan Kamboja.2 Namun, hal yang masih dipermasalahkan disini adalah wilayah sekitar

kuil yang mencapai hampir 4,6 km² belum ditetapkan kepemilikannya.

Sengketa mengalami eskalasi pada tahun 2008 setelah Kuil Preah Vihear dianugerahi

sebagai salah satu situs Warisan Dunia (World Heritage List) oleh United Nations

Economics, Social and Cultural Organization (UNESCO) pada tanggal 7 Juli 2008. Beberapa

aksi penolakan antara lain terjadi pada tanggal 15 Juli 2008 yakni penangkapan tiga orang

demonstran dari Thailand yang sengaja melompati pagar berduri yang dipasang oleh tentara

Kamboja di perbatasan dan memicu baku tembak antarnegara. Pada Oktober 2008, keadaan

semakin memanas dengan adanya isu-isu peletakan ranjau darat di sekitar kuil dan melukai

beberapa prajurit militer kedua belah pihak, serta adanya beberapa insiden penembakan yang

terjadi di tahun 2009.3

Berbagai proses penyelesaian sengketa seperti diplomasi telah dilewati baik antara

Kamboja dan Thailand, ataupun secara regional ASEAN. Seperti yang terjadi pada tahun

2011, dimana Indonesia sebagai ketua ASEAN melakukan beberapa langkah untuk dapat

mengurangi dan menghilangkan ketegangan diantara kedua negara. Namun dalam

kenyataannya, signifikansi peran Indonesia tidak terlihat ketika tanggal 22 April 2011

kembali terjadi baku tembak hingga menewaskan satu orang dari pihak Thailand. Thailand

menolak mediasi dan bersikukuh untuk menyelesaikan sengketa ini secara bilateral tanpa

1 Menas Border, n.d. Border Focus: Thailand and Cambodia, [online]
http://www.menasborders.com/menasborders/border_focus/thailand-cambodia_dispute.aspx (diakses tanggal 17
Desember)
2 Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1962, dalam Endurteil des Internationalen Gerichtschofes
vom, [online]
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40796676?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101
346998191 (diakses tanggal 7 November 2012)
3Jafar M. Sidik, 2011. Kronologi Konflik Thailand-Kamboja, [online]
http://www.antaranews.com/view/?i=1238754854&c=INT&s=ASP (diakses pada tgl 3 Oktober 2012)
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campur tangan dari pihak ketiga. Namun, keinginan Kamboja untuk melakukan mediasi

dilakukan dengan membawa permasalahan ini kembali untuk ditindak lanjuti oleh Mahkamah

Internasional. Pada tanggal 18 Juli 2011, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan

bahwa perlu adanya penarikan mundur kedua pasukan dan menghentikan kontak senjata,

serta menerima tim peninjau dari Indonesia yang memastikan aktivitas baku tembak berhenti

semestinya.4

Pada bulan yang sama yakni tanggal 3 Juli 2011, Yingluck Shinawatra terpilih sebagai

perdana menteri baru Thailand yang dicalonkan oleh Partai Pheu Thai, sekaligus menjadi

perdana menteri wanita pertama Thailand. Dibayangi oleh kedekatannya dengan Thaksin

Shinawatra (mantan Perdana Menteri Thailand), Yingluck Shinawatra dari awal kampanye

menegaskan bahwa ingin menyelesaikan persoalan Thailand dengan menggunakan

feminitasnya. Yingluck juga menjelaskan bahwa sisi feminitasnya adalah kunci dari

kemampuannya untuk mempengaruhi proses konsiliasi terhadap segala konflik dan

kerusuhan yang terjadi di Thailand.5 Kemenangan Yingluck Shinawatra sebagai perdana

menteri Thailand 2011 memunculkan banyak pro dan kontra mengingat latar belakang

Yingluck bukanlah seorang politisi melainkan seorang pebisnis yang sukses. Dengan latar

belakang ini pula, Yingluck meyakinkan kepada publik bahwa ia mampu menyelesaikan

konflik-konflik yang terjadi berdasarkan ilmu manajemen dan organisasi yang ia miliki.

Langkah baru Thailand dalam penyelesaian Kuil Preah Vihear adalah Perdana Menteri

Yingluck Shinawatra menerima perintah Mahkamah Internasional yang menunjuk Indonesia

sebagai pengamat.

Sebelumnya, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan beberapa perwakilan Thailand

melakukan beberapa kunjungan di Phnom Penh pada bulan September 2011.6 Kamboja

adalah negara pertama yang dikunjungi pada masa kepemimpinannya.7 Dari pertemuan

4International Court of Justice, 2011. Request for Interpretation of The Judgement of 15 June 1962 in The Case
Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia vs Thailand), [pdf] tersedia dalam http://www.icj-
cij.org/docket/files/151/16564.pdf#view=FitH&pagemode=none&search=%22preah vihear%22 (diakses
tanggal 28 November 2012)

5 The Daily Beast Magazine Online, 2011. After Big Brother, Little Sister, [online]
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/07/10/thailand-s-new-prime-minister-is-stylish-and-steely.html
(diakses tanggal 5 Desember 2012)
6 Kimly Ngoun Anu, 2012. Thai-Cambodian Conflict Rooted in History, [online]
http://www.eastasiaforum.org/2012/01/27/thai-cambodian-conflict-rooted-in-history/ (diakses tanggal 5
Desember 2012)

7 Pavin Chachalvangpongpun (a), 2012. Yingluck Shinawatra’s Foreign Policy, [online]
http://web1.iseas.edu.sg/?p=6715 (diakses tanggal 5 Desember 2012)
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tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan di daerah Kuil Preah Vihear, dimana

hubungan kedua negara mulai membaik.

Pada tanggal 18 Juli 2012, tepat setahun setelah Mahkamah Internasional memberikan

keputusannya, kedua negara menarik semua personel militernya dari Zona Demiliterisasi di

sekitar wilayah kuil Preah Vihear.8 Kedua negara telah sepakat untuk tidak terburu-buru

dalam menyelesaikan sengketa, dan lebih memprioritaskan pembangunan di aspek lainnya.

Meningkatnya hubungan bilateral antara Kamboja dan Thailand ini juga dapat dilihat dari

banyaknya jumlah wisatawan pada tahun pertama 2012 baik dari Thailand yang berkunjung

ke Kamboja ataupun sebaliknya meningkat sebesar 90% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.9

Latar belakang Yingluck Shinawatra sebagai pebisnis sebelum menjabat sebagai perdana

menteri menjadi penting dalam penelitian ini untuk dibahas lebih lanjut dalam memahami

hubungan perubahan kebijakan Thailand pada tahun 2011, khususnya berkaitan dengan

Sengketa Kuil Preah Vihear. Kebijakan Thailand semenjak terpilihnya Yingluck Shinawatra

mengakibatkan adanya perubahan bagi perkembangan konflik, khususnya pada perbaikan

hubungan kedua negara (Thailand dan Kamboja) yang mengalami peningkatan semenjak

Yingluck membuat beberapa kebijakan yang sifatnya diplomatis.

Di sisi lain, latar belakang bisnis ini juga membuat keraguan di beberapa pihak ketika

Yingluck Shinawatra memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Sebagai politikus, Yingluck

masih dianggap pemula terlebih oleh lawan-lawan politiknya. Kedekatannya dengan mantan

Perdana Menteri Thailand juga dianggap bahwa dirinya merupakan kepanjangan tangan

Thaksin yang dikudeta pada tahun 2006. Elektabilitas Yingluck memang tidak bisa diingkari

dari pesona Thaksin yang masih banyak pendukung di berbagai daerah di Thailand. Terlebih

mengingat kebijakan Thaksin pada masa kepemimpinannya pro terhadap masyarakat miskin

yang mayoritas berada di utara dan timur laut Thailand.10

Seperti teori business ethics yang penulis gunakan untuk meneliti, bahwa latar

belakang seseorang sebagai seorang pebisnis melahirkan dua standar yakni tanggung jawab

8 Anonym (b), 2012. Cambodia, Thailand to Discuss Troop Pullout, [online]
http://talkvietnam.com/2012/05/cambodia-thailand-to- discuss-troop-pullout/#.UGvwW2X_nSw (diakses
tanggal 3 Oktober 2012)

9 Bangkok Post (a), 2012. Thai Tourist Flock to Cambodia, [online]
http://www.bangkokpost.com/business/tourism/323750/thai-tourists-flock-to-cambodia (diakses tanggal 3
Oktober 2012)
10 John Roberts and  Peter Symonds, 2011. Pro-Thaksin Party to Form Next Thai Government After Election
win, [online] http://www.wsws.org/en/articles/2011/07/thai-j05.html (diakses tanggal 4 Mei 2013)
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sosial dan materialisme. Latar belakang dan karir Yingluck Shinawatra sebagai seorang

pebisnis dianggap sebagai suatu hal yang memberikan pengaruh besar yang mendorong

Yingluck dalam mengambil keputusan, terutama setelah dirinya menjadi perdana menteri

yang terlihat pada pidatonya (policy statement). Pidato tersebut disampaikan Yingluck di

depan Raja Thailand, yakni Bhumibol Adulyadej pada tanggal 23 Agustus 2011 dalam

Majelis Nasional Thailand. Di dalam pidatonya, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra

mencermati bahwa aspek ekonomi merupakan aspek yang paling penting dalam menyikapi

perubahan yang terjadi baik domestik ataupun eksternal Thailand.11

Bagi Yingluck, terdapat beberapa hal yang menjadikan aspek ekonomi Thailand

memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi dunia

kini berpusat pada negara-negara barat dan kawasan asia berada dalam ancaman jangka

panjangnya.12 Ekspor tinggi dari Thailand dianggap belum cukup menjadikan ekonominya

aman. Dalam skala yang besar, industri-industri di Thailand banyak dikuasai oleh

perusahaan-perusahaan asing. Berikutnya, adalah kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di

dalam Thailand dianggap menjadi masalah ekonomi yang paling dasar.13 Kesenjangan ini

tidak hanya datang dari sedikitnya pemasukan, namun juga minimnya kesempatan yang

dimiliki tiap-tiap individu dalam mengembangkan usahanya. Dukungan pemerintah perlu

diupayakan untuk mendorong kemajuan industri dalam negeri.14

Aspek kedua yang dianggap penting adalah politik.15 Yingluck menganggap bahwa

konflik politik yang terjadi di Thailand memberikan pengaruh yang sangat besar dalam

ekonomi Thailand. Yingluck menganggap bahwa dengan menstabilkan konflik politik yang

ada, maka akan membawa pengaruh yang besar untuk menangani masalah ekonomi

(kemiskinan dan kesenjangan).16 Aspek ketiga yang tidak kalah penting bagi Perdana Menteri

Yingluck Shinawatra adalah menyikapi perubahan struktur populasi dan masyarakat

Thailand.17 Perubahan struktur dari populasi masyarakat memberikan pengaruh yang besar

pada kuantitas dan kualitas hidup masyarakat Thailand di masa mendatang. Hal ini besar

dipengaruhi oleh kompetisi dalam bidang ekonomi. Permasalahan narkoba dan masalah di

11Energy Policy and Planning Office, Ministry of Royal Thai Government, 2011. Policy Statement of The
Council of Minister, [pdf] tersedia dalam www.eppo.go.th/doc/gov-policy-2554-E.pdf (diakses 10 April 2013),
hal. 2-3
12 Ibid,.
13 Ibid,.
14 Ibid,.
15 Ibid,.
16 Ibid,.
17 Ibid,.
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usia remaja turut mempengaruhi kualitas generasi muda Thailand. Berdasarkan 3 aspek

utama yang dicermati Yingluck dalam  melihat perkembangan Thailand, aspek ekonomi lah

yang dianggap paling penting dan sebagai dasar bagi perubahan kondisi masyarakat Thailand.

Aspek ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat bagi kedua aspek lainnya. Baik politik

ataupun permasalahan sosial, selalu didasari oleh motif ekonomi sebagai kepentingan yang

harus dicapai.

Tanggung jawab sosial bagi Yingluck terlihat dari penjabaran ketiga aspek yang

dianggap penting dalam menyikapi perubahan yang terjadi baik pada domestik ataupun

kondisi eksternal yang mempengaruhi Thailand. Baik ekonomi, politik, ataupun sosial, semua

dijelaskan berdasarkan pada kesejahteraan masyarakat. Yingluck memandang bahwa aspek

ekonomi merupakan aspek yang paling mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Thailand. Satu hal yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi adalah mengenai

masalah keuntungan (materialisme).18 Pandangan materialisme bagi Yingluck Shinawatra

penting untuk selalu menjadi dasar bagi setiap pembuatan kebijakan, baik dalam aspek

keamanan nasional, sumber daya alam dan lingkungan, pengetahuan dan teknologi, good

governance, juga hubungan internasional dan ekonomi internasional. Jika dicermati lebih

lanjut, di setiap kebijakan yang Yingluck putuskan tidak lain selalu bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di dalam pendekatan bisnis sebagai salah satu pengembangan ekonomi dan sosial

Thailand, Yingluck menekankan pentingnya untuk menambah wawasan lokal, sehingga dapat

memberikan nilai tambah bagi produksi yang pada akhirnya akan menguntungkan

masyarakat setempat. Pendekatan bisnis yang dilakukan Yingluck ini adalah bagaimana

meneliti potensi masyarakat setempat, seperti halnya pengetahuan, bahan baku, dan

pengalaman lokal agar dapat mengembangkan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan agar

para badan pengusaha dan masyarakat lokal sama-sama mendapatkan keuntungan yang

seimbang, kesejahteraan, dan keberlangsungan lingkungan.

Pandangan mengenai gagasan tanggung jawab sosial Yingluck juga terlihat dari

pidato yang disampaikan dalam  acara The American Chamber of Commerce Dinner pada

tanggal 31 Agustus 2012 di Grand Hyatt Erawan, Bangkok. Dalam acara tersebut, Yingluck

menyampaikan bahwa untuk membangun masyarakat Thailand maka yang harus ditekankan

18 Energy Policy and Planning Office, Ministry of Royal Thai Government, Loc.Cit
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dalam sistem pemerintahannya adalah dengan membangun pemerintahan yang baik dan

memiliki tanggung jawab sosial.19 Dalam acara tersebut Yingluck ingin bekerjasama dengan

Amerika untuk membangun transportasi kereta yang menghubungkan Thailand, Laos, China,

Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Selain untuk efisiensi transportasi masyarakat, koneksi

ini akan mempermudah jalannya koridor perekonomian Thailand dengan Laut Andaman,

Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik.20 Bukan hanya itu, poin lain dari pembangunan

konektivitas regional adalah untuk menjadikan Thailand sebagai basis bisnis bagi investor

asing di kawasan Asia.21 Penekanan pendekatan bisnis dalam perekonomian Thailand baik

secara nasional, regional, ataupun internasional menunjukkan bahwa latar belakang Yingluck

sebagai pebisnis memang sangat berpengaruh.

Pendekatan feminisme digunakan penulis ketika melihat keinginan Yingluck untuk

berkoalisi dengan empat partai di Thailand ditujukan untuk bekerjasama dan memecahkan

masalah rakyat melalui jalan diplomasi dan bukan militer Yingluck Shinawatra ingin

menggunakan haknya untuk mengubah prioritas Thailand dari kesalahan rezim sebelumnya

yang menggunakan militer sebagai cara dalam mewujudkan kebijakan.

Memburuknya hubungan Thailand dengan Kamboja pada tahun 2008 bagi Yingluck

tidak lain adalah karena instabilitas politik dalam negeri Thailand. Pemerintahan Abhisit yang

sangat anti dengan Thaksin berusaha menghindarkan Thailand dari keterkaitan Thaksin.

Dalam pemilu tahun 2005 di Thailand, Partai Demokrat sebagai partai oposisi yang dipimpin

oleh Abhisit memboikot pemilu dan membuka jalan bagi militer untuk mengkudeta Thaksin

hanya berselang 5 bulan kemudian. Militer dalam perpolitikan Thailand memiliki peran yang

sangat kuat dalam memberikan pengaruh. Dari 1930-an, beberapa kali militer Thailand

melakukan aksi kudeta yang berhasil menurunkan Perdana Menterinya. Terakhir kali militer

Thailand berhasil mengkudeta Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada tahun 2006. Jika

melihat konflik dengan Kamboja, peran milliter juga dianggap memberikan pengaruh yang

besar. Beberapa provokasi militer dilakukan yang memunculkan kemungkinan besar untuk

19Royal Thai Government (a), 2012. Speech by Her Excellency Ms. Yingluck Shinawatra Prime Minister of the
Kingdom of Thailand at the American Chamber of Commerce Dinner, [online]
http://www.thaigov.go.th/en/speech-a-press-release/item/71710-speech-by-her-excellency-ms-yingluck-
shinawatra-prime-minister-of-the-kingdom-of-thailand-at-the-american-chamber-of-commerce-dinner.html
(diakses tanggal 4 April 2013)
20 Ibid,.
21 Office of The National Economic and Social Development Board, 2012. The Eleventh National Economic and

Social Development Plan (2012-2016), [pdf] tersedia dalam
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/Plan11_eng.pdf (diakses tanggal 4 Mei 2013)

hal xix
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terjadinya perang.22 Inilah yang kemudian membuat masalah dari hubungan Thailand dan

Kamboja menjadi semakin berlarut-larut.

Ketika Thaksin menjabat sebagai perdana menteri (2001-2006), diplomasi Thailand

yang dinilai lebih ambisius dengan membuat serangkaian program kerjasama ekonomi,

dikritisi oleh Kasit Piromya bahwa Thaksin menggunakan diplomasi Thailand sebagai cara

dalam memperkaya bisnis keluarganya.23 Selama pemerintahan Abhisit, situasi domestik

ataupun hubungan dengan internasional menjadi lebih buruk. Beberapa kali terjadi aksi

demonstrasi untuk dilakukan pemilu ulang. Kepemimpinan Abhisit juga mengalami

legitimasi politik karena kemenangannya dalam pemilu dianggap adanya intervensi militer di

dalamnya.24 Bukan hanya itu, Kebijakan luar negeri dianggap sebagai alat politik untuk

menghancurkan lawan politiknya, yakni Thaksin. Abhisit dianggap menjadikan kepentingan

pribadi yang diangkat sebagai kepentingan nasional yang justru menghancurkan diplomasi

Thailand. Salah satu keputusan dalam  kepemimpinan Abhisit pada saat itu adalah

menjadikan Kamboja sebagai musuh nasional, dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan

kebijakan luar negeri.25 Abhisit ingin menghindarkan Thailand dari Kamboja yang ia anggap

sebagai negara yang dekat dengan Thaksin.

Yingluck menganggap bahwa inilah yang merupakan kesalahan awal dari Thailand

yang tidak akan mengubah hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Yingluck Shinawatra

sebagai perdana menteri harus mampu mengubah krisis tersebut menjadi peluang untuk dapat

memainkan peran Thailand di mata ASEAN. Nasionalisme akan menjadi buruk apabila

digunakan untuk menghasilkan keuntungan politik dengan cara yang buruk. Peran Yingluck

disini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat Thailand, bagaimana cara yang

rekonsiliatif dalam menyelesaikan permasalahan antara Thailand dan Kamboja.

Instabilitas kondisi domestik yang terjadi di Thailand menyebabkan hubungan dengan

Kamboja menjadi buruk. Preah Vihear merupakan bukti dimana diplomasi Thailand justru

22 Agil Iqbal Cahaya, 2012. Mengurai Benang Konflik Perbatasan Thailand – Kamboja, [online]
http://www.setkab.go.id/artikel-3789-mengurai-benang-konflik-perbatasan-thailand-kamboja.html (diakses
tanggal 7 Mei 2013)
23Pavin Chachavalpongpun (b), 2011. Yingluck Needs To Invent A New Kind Of Thai Diplomacy, [online]
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Yingluck-needs-to-invent-a-new-kind-of-Thai-diplom-
30159706.html (diakses tanggal 5 Mei 2013)
24 Ibid,.
25 Supalak Ganjanakhundee (a), 2010. Cambodia lambastes Abhisit, [online]
http://www.nationmultimedia.com/home/2010/08/12/politics/Cambodia-lambastes-Abhisit-30135743.html
(diakses tanggal 13 Juni 2013)
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ditunggangi oleh kepentingan pemimpin. Sengketa kuil di perbatasan menjadi suatu

permasalahan yang berlarut-larut dalam beberapa tahun terakhir. Jika dilihat dalam

pemerintahan Abhisit, hubungan perdagangan dan pariwisata antara kedua negara menurun

drastis, khususnya pada tempat-tempat yang berbatasan langsung dengan Kamboja (salah

satunya adalah Provinsi Sisaket).26

Dengan terpilihnya Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri baru Thailand,

salah satu prioritasnya adalah untuk mengembalikan citra diplomasi Thailand yang telah

tercemar. Tugas yang mendesak di pemerintahannya adalah untuk memulihkan hubungan

bilateral dengan negara tetangga khususnya Kamboja.27 Semangat kompromi selalu Yingluck

tekankan dalam kepemimpinannya di tengah permasalahan Thailand.28 Kerugian pasca

eskalasi konflik pada tahun 2008 sangat dirasakan oleh masyarakat perbatasan pada

khususnya. Salah satu contohnya adalah Provinsi Sisaket yang berbatasan langsung dengan

Kamboja. Baik dari Thailand ataupun Kamboja, jumlah pasukan meningkat di sisi perbatasan

negara yang mengakibatkan korban yang cukup besar dan kerusakan properti. Korban

terbesar dari eskalasi konflik tersebut adalah sektor pariwisata dan perekonomian daerah.29

Eskalasi konflik yang terjadi pada tahun 2008, terdapat beberapa data yang

menunjukkan penurunan yang tajam khususnya dalam sektor social life, ekonomi, pariwisata,

dan perdagangan dari Thailand ke Kamboja. Lebih dari 35.000 warga dari kedua negara

mengungsi akibat konflik dan kontak senjata di sekitar perbatasan.30 Hasil laporan dari

Palang Merah Thailand mengatakan bahwa sepuluh desa di Provinsi Sisaket terkena dampak

langsung hingga harus mengungsikan 20.000 warganya ke 30 tempat penampungan

sementara.31 Sebagian juga telah ada yang kembali untuk menengok ladang dan ternak

mereka. Pada bulan Februari 2011, sebanyak 20 sekolah harus ditutup untuk alasan

26 Supalak Ganjanakhundee (b), 2011. Restoration of Relations with Cambodia a Priority, [online]
http://www.nationmultimedia.com/2011/07/05/national/Restoration-of-relations-with-Cambodia-a-priority-
30159463.html (diakses tanggal 16 Mei 2013)
27Supalak Ganjanakhundee (b), Loc. Cit,.

28 Anonym (c), 2011. Yingluck To The Fore, [online] http://www.economist.com/node/21525930 (diakses
tanggal 5 Mei 2013)
29 Otto F. & Von Feigenblatt, 2009. The Thai Ethnocracy Unravels: A Critical Cultural Analysis of Thailand’s
Socio-Political Unrest. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences. 3rd ed. hal 583-611.

30 Humanitarian News and Analysis, 2011. Thailand-Cambodia: Conflict-Displaced Returning Home, [online]
http://www.irinnews.org/report/91908/thailand-cambodia-conflict-displaced-returning-home (diakses
tanggal 14 Mei 2013)

31 Ibid,.
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keamanan.32 Daerah perbatasan juga ditutup, salah satunya adalah Distrik Katharak.

Beberapa kali kontak senjata di lintas perbatasan terjadi seperti juga adanya serangan roket.33

Provinsi terdekat juga mendapatkan efek spill-over nya.

Kerugian juga dirasakan oleh para pedagang kecil yang melakukan aktivitas

perdagangan lintas batas negara. Total perdagangan Thailand dengan Kamboja mengalami

kerugian yang cukup besar dikarenakan perdagangan di perbatasan menyumbang 68% dari

keseluruhan.34 Di sektor agrikultur juga demikian, beberapa daerah perkebunan karet dan

singkong terpengaruh karena petani tidak dapat memasuki ladang mereka.35 Kejadian ini

sekaligus memberikan ancaman bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan antarnegara,

seperti yang dijelaskan oleh Ketua Kamar Dagang Perbatasan Thailand, Niyom Wairatpanij

mengatakan bahwa kerusuhan ini sangat merugikan kepercayaan para investor. Pada tahun

2010, Thailand jatuh ke peringkat tujuh dari tempat ketiga untuk urutan investor asing di

Kamboja.36

Yingluck Shinawatra merasa perlu bertanggung jawab untuk mengembalikan rasa

hormat terutama dari negara tetangga Kamboja. Untuk itu, Yingluck melakukan berbagai

upaya dalam menunjukkan peran Thailand yang pro-aktif dan rekonsiliatif (seperti yang ia

ungkapkan dalam kampanyenya).37 Menurutnya, hanya diplomasi berdasarkan keadilan dan

aspirasi bersama dari kedua bangsa lah yang dapat menjamin perdamaian, kemakmuran dan

keberlanjutan hubungan bilateral.38

32The Thailand News, 2011. 20 Schools in Si Sa Ket's Katharalak district at Thai-Cambodian Border Closed For
3 Days From Monday For Safety Reasons, [online] http://www.thethailandnews.com/news/20-schools-in-
si-sa-ket-s-katharalak-district-at-thai-cambodian-border-closed-for-3-days-from-monday-for-safety-
reasons-76155.html (diakses tanggal 15 Mei 2013)

33Petchanet Pratruangkrai &Wichit Chaitrong, 2011. Small Traders Bear Brunt of Lost Trade, [online]
http://www.nationmultimedia.com/2011/02/08/business/Small-traders-bear-brunt-of-lost-trade-
30148177.html, (diakses tanggal 29 Mei 2013)

34 Ibid,.
35 Ibid,.
36 Ibid,.
37 The Daily Beast Magazine Online, Loc. Cit,.
38 Panananda, Avudh, 2013. Personal Ties, Feuds Distort Thai-Cambodian Relations, [online]
http://www.nationmultimedia.com/politics/Personal-ties-feuds-distort-Thai-Cambodian-relatio-30198641.html
(diakses tanggal 4 Mei 2013)
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Hal pertama yang Yingluck sebagai perdana menteri untuk menyelesaikan sengketa

ini adalah dengan berkunjung ke Kamboja pada tanggal 15 September 2011.39 Kunjungan ini

diyakini akan memperbaiki hubungan diplomatik dan membangun kerja sama bilateral yang

lebih baik. Dalam kunjungan tersebut, dibicarakan mengenai kepentingan yang mendesak

berkaitan dengan tuntutan mahkamah internasional untuk menarik mundur pasukan militer,

menghentikan kontak senjata, dan menerima tim pengamat dari Indonesia dalam

permasalahan Kuil Preah Vihear.

Meningkatnya hubungan antara Thailand dan Kamboja juga diiringi dengan terjalinnya

beberapa kerjasama yang ada semenjak Yingluck menjadi perdana menteri. Wakil Direktur

Jenderal Departemen Promosi Perdagangan Internasional dari Kementerian Perdagangan

Thailand dalam pembukaan perdagangan Thailand fair 2013 di Phnom Penh  mengatakan

bahwa sebagai negara yang letaknya berbatasan darat, kerjasama merupakan hal yang penting

dalam meningkatkan volume perdagangan.40 Hal serupa juga disampaikan oleh Surapol

Maneepong sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Thailand di Kamboja mengenai

komitmen Thailand untuk memperkuat dan memperluas hubungan perdagangan dan investasi

dengan Kamboja. Thailand sendiri merupakan mitra dagang terbesar Kamboja kedua.41

Perbaikan hubungan disampaikan sekali lagi oleh Perdana Menteri kedua negara dalam

pertemuan KTT ASEAN ke-22 di Brunei, bahwa keduanya sepakat untuk menghindari

bentrokan senjata dan mendorong masyarakat kedua belah pihak khususnya sepanjang

perbatasan untuk terus menjaga hubungan baik.42

Pasca kunjungan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke Kamboja pada bulan

September 2011, lintas perdagangan di perbatasan antara Sisaket-Thailand dengan Chong

Sangam-Kamboja (Ibukota Distrik Choam Khsant yang berbatasan langsung dengan

Thailand) telah dibuka kembali. Dengan munculnya kembali pasar minggu Sisaket membuat

aktivitas warga baik dari Thailand ataupun Kamboja untuk saling menukar produk. Beberapa

masyarakat Kamboja juga terlihat menyeberangi perbatasan untuk membeli dan menjual

sejumlah produk. Selain perdagangan, sektor pariwisata di sepanjang perbatasan Thailand

39 China Daily Information, 2011. PM Yingluck's Visit to Improve Cambodian Ties, [online]
http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-09/09/content_13660757.htm (diakses tanggal 11 Mei 2013)
40Xinhuanet, 2013. Thai Trade Expo Draws Thousands of Cambodian Visitors Despite Ongoing Border Row,
[online] http://news.xinhuanet.com/english/business/2013-05/02/c_132355223.htm (diakses tanggal 30 Mei
2013)

41 Ibid,.
42 Ibid,.



Okki Ayu Oktria, 070912066, Kebijakan Yingluck Shinawatra...FISIP 2013

xiv

dan Kamboja kembali terbuka. Hal ini terlihat dengan banyaknya wisatawan yang

mengunjungi daerah tersebut. Jumlah wisatawan pada awal 2012 baik dari Thailand yang

berkunjung ke Kamboja ataupun sebaliknya meningkat sebesar 90% dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.43 Seiring dengan stabilnya situasi politik antara Thailand dengan

Kamboja, nilai perdagangan perbatasan juga mengalami pertumbuhan hingga 86,5% yang

merupakan akumulasi ekspor ke Kamboja pada awal tahun 2012.44 Produk-produk utama

yang diekspor ke Kamboja adalah bahan bakar dan bahan bangunan, dan lebih dari 50% yang

diimpor dari Kamboja adalah singkong.45

Terpilihnya Yingluck Shinawatra membuat pemerintah untuk melakukan berbagai

tindakan dalam memperbaiki kerugian negara, khususnya masyarakat di perbatasan. Hal

inilah yang mendorong Thailand untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan nilai

perdagangan perbatasan. Biro Perdagangan dan Kerjasama Investasi di bawah Departemen

Perdagangan Luar Negeri Thailand membuat rencana untuk mendorong perdagangan lintas

batas yang lebih besar, dan juga sebagai persiapan untuk integrasi ASEAN menjadi sebuah

komunitas pada tahun 2015. Provinsi Sisaket sendiri dijadikan sebagai salah satu pusat

perdagangan Thailand.46 Perdagangan perbatasan dianggap sebagai  saluran untuk

memperoleh bahan baku murah dengan biaya transportasi rendah.47

Keinginan untuk menjalin kerjasama juga diwujudkan dengan peluncuruan visa yang

secara resmi disetujui pada pertemuan Komite Thailand dan Kamboja ke-delapan. Visa ini

berlaku secara efektif dari tanggal 27 Desember 2012.48 Beberapa upaya lainnya seperti

pembangunan proyek kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Distrik

Aranyaprathet, Provinsi Sa Kaeo dengan Poipet, Kamboja.49 Peningkatan kerjasama juga

43 Bangkok Post (a), Loc. Cit,.
44Anonym (f), 2013. The Northeastern Thailand Border Trade Good Growth in 2012, [online] http://www.best-
news.us/news-4320877-The-northeastern-Thailand-border-trade-good-growth-in-2012.html (diakses tanggal 7
Mei 2013)
45 Ibid,.
46The Government Public Relations Department (a), 2012. Efforts to Increase Thailand’s Border Trade with
Neighboring Countries, [online] http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6162&a=3 (diakses tanggal
30 Mei 2013)

47 Ibid,.
48Royal Thai Government (b) , 2012. PM Pleased With Result of The 8th Thai-Cambodia Joint Committee,
Launch Of ACMECS Single Visa is Officially Announced, [online] http://122.155.10.46/en/news-
room/item/74138-pm-pleased-with-result-of-the-8th-thai-cambodia-joint-committee-launch-of-
acmecs-single-visa-is-officially-announced.html (diakses tanggal 15 Mei 2013)

49 Chachoengsao, 2011. PM Promises Revival of Cambodia Rail Link, [online]
http://www.nationmultimedia.com/national/PM-promises-revival-of-Cambodia-rail-link-30203070.html
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diikuti oleh target kedua negara untuk mencapai pertumbuhan 30% pertahun selama periode

2012-2015.50

Langkah lain yang dilakukan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam

merekonsiliasi hubungan dengan Kamboja khususnya terkait sengketa Kuil Preah Vihear

adalah dengan pembentukan tim khusus. Dalam wawancara di Gedung Pemerintahan pada 7

Januari 2013, Yingluck juga mendesak gerakan-gerakan anti-pemerintah untuk lebih

memandang permasalahan ini bukan sebagai tujuan politik.51 Menurutnya, kedekatan dengan

Perdana Menteri Kamboja tidak akan mengganggu tujuan negara dalam melindungi

kedaulatan Thailand. Dalam penyelesaian kasus ini, Yingluck menginginkan untuk

diselesaikan melalui sesuai dengan prosedur yang benar, yakni mengikuti saran dari

mahkamah internasional. Salah satu sikap yang ditekankan Yingluck Shinawatra adalah

melalui cara diplomatik dalam mencegah ketegangan di sepanjang daerah perbatasan.

Sikap diplomatis Thailand juga dinyatakan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri

Luar Negeri Thailand, Surapong Tochakchaikul dalam program mingguan “Yingluck

Government Meets the People” mengatakan bahwa hubungan antara Thailand dengan

Kamboja akan tetap normal mengenai apapun keputusan mahkamah internasional nantinya.52

Surapong Tochakchaikul menjelaskan bahwa kedua Perdana Menteri baik Thailand ataupun

Kamboja di dalam beberapa pertemuan mereka menekankan akan menerima apapun putusan

mahkamah internasional dan tidak akan membiarkan kasus ini untuk merusak hubungan

Thailand dan Kamboja di berbagai sektor. Kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama

sebagai negara tetangga dan bersama-sama dalam mengembangkan kuil dan daerah di

sekitarnya.53 Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan ASEAN

community 2015. Bukan hanya itu, hubungan kerjasama lain juga ditunjukkan dengan

pembukaan pos perbatasan, kerjasama di berbagai bidang seperti pemberian beasiswa bagi

pertukaran pelajar baik dari Thailand ke Kamboja ataupun sebaliknya, promosi pariwisata

(diakses tanggal 16 Juni 2013)

50 Ibid,.
51 Ibid,.

52 The Government Public Relations Department (b), 2013. Thai-Cambodian Relations to Remain Cordial
Regardless of the International Court of Justice Ruling, [online]
http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6729&a=2 (diakses tanggal 6 Mei 2013)
53 Ibid,.
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kedua negara, pembukaan perdagangan dan investasi.54 Salah satu fakta pentingnya

peningkatan hubungan diplomatis dengan Kamboja adalah dengan diberikannya amnesti

terhadap dua aktivis berkewarganegaraan Thailand yang dipenjara akibat melintasi wilayah

perbatasan Kuil Preah Vihear di era kepemimpinan Abhisit. Keduanya adalah Ratree

Pipattanapaiboon yang berhasil diberikan kebebasan setelah dijatuhi hukuman 6 tahun

penjara dan Veera Somkwamkid yang dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan kini

mendapatkan grasi menjadi 6 bulan penjara.55

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra juga telah melakukan banyak untuk

meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara tetangga Thailand, khususnya melalui

investasi dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi untuk meningkatkan perdagangan

regional. Menurut catatan para akademisi dan ekonomi Thailand, Kamboja dianggap sebagai

negara yang paling menjanjikan di komunitas ASEAN dimana para pengusaha Thailand bisa

mendirikan proyek-proyek perdagangan dan investasi.56 Menurut Roongrote Benjamasuthin,

direktur dari Universitas Thai Chamber of Commerce ASEAN Business & Economy Center,

mengatakan bahwa para pengusaha konglomerat Thailand baik secara transnasional ataupun

pengusaha kecil dan menengah menjadikan Kamboja sebagai negara yang menjanjikan dalam

proyek-proyek bisnis mereka sekaligus membantu dalam mewujudkan masyarakat ekonomi

ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015.57 Hal tersebut selaras dengan tujuan

Thailand dibawah kepemimpinan Yingluck Shinawatra di tahun pertama sesuai dalam policy

statement (23 Agustus 2011). Peluang bisnis yang sangat terbuka bagi para pengusaha

Thailand yang berinvestasi disana. Inilah yang kemudian didukung oleh pemerintah Thailand

dengan merencanakan pembangunan dan perluasan jalan ataupun rel kereta api untuk

menghubungkan Thailand dengan Kamboja. Hampir sebagian besar dari produk Thailand,

baik barang-barang konsumen seperti sabun, pasta gigi, sampo, pakaian, sepatu, peralatan

listrik, buah-buahan, ataupun makanan instan lainnya dipasarkan di Kamboja.58 Para

ekonompun menyarakan kepada para investor Thailand untuk mencari mitra bisnis Kamboja

54 Anonym (g), 2011. Thai PM Visits Cambodia to Strengthen Ties, [online]
http://english.peopledaily.com.cn/90777/7596655.html (diakses tanggal 2 Mei 2013)

55 The Government Public Relations Department (c), 2013. Prime Minister Thanks Cambodia for Granting
Amnesty and Reducing Jail Terms for Two Thai Activists, [online]
http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6599&a=2 (diakses 4 Mei 2013)
56Surasak Tumcharoen, 2013. News Analysis: Cambodia Viewed as "Best" Investment Venue for Thais,
[online] http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-02/09/c_132162078.htm (diakses tanggal 5 Mei 2013)
57 Ibid,.
58 Ibid,.
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dalam memperlancar aktivitas bisnisnya. Menurut Roongrote, produk-produk Thailand

banyak digemari oleh masyarakat Kamboja, hal ini memberikan potensi bagi para pengusaha

Thailand dalam menembus dan memperluas pasar.59 Inilah yang menjadi langkah awal bagi

Thailand dalam menghadai AEC 2015. Salah satu keuntungan dalam mendirikan ataupun

melakukan bisnis di Kamboja adalah tenaga kerja yang lebih murah yakni 6,6 dolas AS dari

10 dolar AS apabila dibandingkan dengan pekerja Thailand.60 Keinginan para pengusaha

Thailand ini juga terakomodir dengan kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam

memperluas jaringan kereta api ataupun jalan antara negara-negara Indocina yang

mendukung skema interkonektivitas ASEAN.

Perubahan kepemimpinan yang terjadi di Thailand pada tahun 2011 memberikan

dampak yang besar baik pada kebijakan domestik ataupun kebijakan luar negeri Thailand.

Peran sebagai perdana menteri ini dianggap sebagai faktor utama yang melahirkan kebijakan-

kebijakan Thailand terhadap Kamboja. Perubahan arah kebijakan Thailand dari yang

menolak adanya mediator Indonesia hingga menerima Indonesia sebagai tim pengamat sesuai

dengan rujukan dari putusan Mahkamah Internasional pada bulan Juli 2011 menandakan

niatan baik dari Thailand untuk menyelesaikan kasus ini secara diplomatis. Ditegaskan pula

oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra bahwa pemerintahannya akan selalu

mempercepat promosi dan pengembangan hubungan dengan negara-negara tetangga. Tujuan

ini diterjemahkannya ke dalam tindakan-tindakan Thailand untuk bekerja sama melibatkan

sektor publik dan swasta, masyarakat, dan media. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan

saling pengertian dan menanamkan kedekatan antara semua sektor yang akan memimpin

kerja sama diperluas dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, promosi pariwisata,

transportasi, dan lain-lain, di bawah kerangka sub-regional sehingga untuk mempromosikan

kehidupan bertetangga yang lebih baik.61 Perubahan arah kebijakan Thailand terhadap

penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear dari penggunaan militer dalam pemerintahan

Abhisit Vejjajiva menjadi penggunaan cara-cara rekonsiliasi di kepemimpinan Yingluck

Shinawatra menunjukkan bahwa peran feminitas memiliki kontribusi dalam upaya

penyelesaian sengketa.

Bukan hanya itu, hubungan baik juga ditandai dengan beberapa kebijakan Yingluck

Shinawatra untuk membina hubungan kerjasama di beberapa bidang lainnya. Kunjungan

59 Ibid,.
60 Ibid,.
61 The Government Public Relations Department (a), Loc. Cit,.
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Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke negara Kamboja pada bulan September 2011,

menandakan ketegangan antara dua negara itu telah selesai. Beberapa bentuk kerjasama

dilakukan untuk memperbaiki hubungan bilateral antara Thailand dengan Kamboja yang

sebelumnya mengalami keterpurukan akibat kontak senjata yang terjadi di sekitar perbatasan

Provinsi Sisaket,di Thailand-Provinsi Preah Vihear, di Kamboja.

Kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil di Thailand memberikan dampak

terhadap ruginya masyarakat dalam negeri. Eskalasi Sengketa Kuil Preah Vihear dengan

Kamboja adalah salah satunya. Standar tanggung jawab sosial disini mempengaruhi Yingluck

Shinawatra dalam membuat keputusan. Hal tersebut banyak tersirat pada pertimbangannya

mengenai kerugian yang dialami Thailand dan masyarakat di perbatasan. Kebijakan Yingluck

untuk mendorong perbaikan hubungan dengan Kamboja ini menjadi cerminan atas prinsip

yang tanggung jawab sosial yang ia miliki. Dengan mengeluarkan beberapa tindakan yang

sifatnya pro-aktif dan rekonsiliatif terhadap permasalahan dengan Kamboja, Yingluck

berupaya untuk membuktikan kepada masyarakat Thailand sendiri untuk dapat menghentikan

kerugian pasca eskalasi konflik dan berusaha mengembalikan citra positif Thailand di mata

internasional.

Latar belakang Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagai seorang pebisnis ia

wujudkan dengan tahap rekonsiliasi atas segala permasalahan seperti yang ia ucapkan di awal

kampanyenya sebagai calon perdana menteri.62 Standar tanggung jawab sosial sebagai

seorang pebisnis juga terlihat dari upayanya untuk membuka perbatasan di Provinsi Sisaket,

sehingga masyarakat perbatasan dapat melakukan apa yang menjadi kebiasaan mereka

semisal perdagangan lintas batas seperti sebelum kontak senjata dimulai. Membuka

perbatasan sekaligus memberikan pengawasan pada daerah perbatasan adalah wujud dari

standar tanggung jawab sosial yang ia miliki khususnya untuk masyarakat di daerah tersebut.

Kebijakannya untuk membuka kembali perbatasan, juga memberikan rasa percaya bagi para

pelaku investasi atau lintas batas perdagangan untuk kembali melakukan hubungan dengan

Kamboja. Hal inilah yang diwujudkan Yingluck dengan membuka beberapa kerjasama

dengan Kamboja, seperti peluncuran visa antara Thailand dengan Kamboja yang secara resmi

berlaku pada 27 Desember 2012. Dengan adanya visa ini, maka akan semakin mempermudah

lintas batas negara. Bukan hanya itu, hubungan lintas batas negara ini dipermudah dengan

tindakan Yingluck untuk menganggarkan dana sebesar 2.2 Triliun Baht dalam memperbaiki

62 The Daily Beast Magazine Online, Loc. Cit,.
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dan membangun infrastruktur yang ada, salah satunya adalah pembangunan proyek kereta api

berkecepatan tinggi yang menghubungkan Distrik Aranyaprathet, Provinsi Sa Kaeo dengan

Poipet, Kamboja. Yingluck mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini digunakan

untuk memenuhi target pertumbuhan bisnis di wilayah tersebut.63 Thailand juga bekerjasama

dengan Amerika Serikat dalam membangun infrastruktur yang menghubungkan lintas batas

negara perbatasan lainnya. Beberapa tindakan di atas dilakukan Yingluck Shinawatra sebagai

perwujudan dari standar tanggung jawab sosial yang diimplementasikan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.  Kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan aspek ketiga dari

beberapa lainnya yang dianggap penting untuk menangani permasalahan Thailand di saat ini

(Seperti yang telah dikatakan dalam pidatonya (policy statement) di depan Raja Thailand,

Bhumibol Adulyadej, pada tanggal 23 Agustus 2011 dalam Majelis Nasional Thailand).

Banyaknya kerjasama bilateral dengan Kamboja yang mulai diupayakan dalam

kepemimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra hampir selalu berkaitan dengan

ekonomi. Tindakan-tindakan Thailand yang ada semasa kepemimpinan Yingluck

menunjukkan bahwa mayoritas mengarah pada kepentingan ekonomi baik investasi,

perdagangan, sekaligus pariwisata tidak lain mengacu pada pertimbangan kerugian yang ada

semenjak hubungan Thailand dan Kamboja mengalami eskalasi konflik. Arah kebijakan

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang selalu berkaitan dengan ekonomi ini

menunjukkan konsistensi kebijakan dalam standar materialisme yang ia ucapkan dalam

policy statement di Majelis Nasional 23 Agustus 2011. Yingluck menjelaskan bahwa  aspek

ekonomi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi perubahan yang

terjadi baik domestik ataupun eksternal Thailand.64 Keuntungan menjadi tujuan utama yang

menjadi pertimbangan bagaimana Yingluck membuat kebijakan luar negerinya. Seiring

dengan standar tanggung jawab sosial yang ia lakukan dengan melancarkan hubungan lintas

batas antara Thailand dan Kamboja (pembangunan visa, jalan raya, dsb), upaya ini sekaligus

dinilai akan membawa keuntungan lain dengan melihat potensi dari posisi Thailand yang

sangat strategis dan sektor agrikultur dianggap memiliki nilai bisnis yang tinggi, sehingga

rencana-rencana dalam menjadikan Thailand sebagai basis bisnis bagi investor asing di

Kawasan Asia akan tercapai.65

63 Chachoengsao, Loc. Cit,.

64 Energy Policy and Planning Office, Ministry of Royal Thai Government, Loc.Cit, hal 2-3.
65 Energy Policy and Planning Office, Ministry of Royal Thai Government, Loc.Cit, hal xix.
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Standar tanggung jawab sosial yang diterapkan Yingluck Shinawatra dalam

kebijakannya dengan Kamboja sekaligus merupakan perwujudan dari standar materialisme

yang ia miliki. Standar ini dapat dilihat dari tujuannya yang bukan hanya untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat perbatasan ataupun para pelaku perdagangan lintas batas negara,

namun keuntungan secara materil yang akan Thailand dapatkan setelah kebijakan tersebut

berjalan. Seperti yang diungkap tadi, menjadikan Thailand sebagai basis bisnis bagi investor

asing di kawasan Asia adalah salah satu tujuannya. Beberapa tindakan yang Perdana Menteri

Yingluck lakukan dalam upaya perbaikan hubungan dengan Kamboja, terlihat bahwa

mayoritas tindakan tersebut adalah sebagai perwujudan dalam peningkatan kesejahteraan dan

keuntungan di sektor ekonomi. Dari sinilah keterkaitan antara standar-standar yang Yingluck

Shinawatra miliki sebagai seorang pebisnis, yakni tanggung jawab sosial dan materialisme itu

terlihat. Dalam satu sisi, Yingluck berupaya untuk menjadikan kerugian masyarakat pasca

eskalasi konflik menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya. Di sisi

lain, kebijakan-kebijakan Yingluck tersebut membawa tujuan untuk meningkatkan ekonomi

Thailand secara keseluruhan. Dari dua standar Yingluck sebagai seorang pebisnis

menjelaskan bahwa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan selalu

berbanding lurus dengan keuntungan ekonomi yang didapat.
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