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KAJIAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL 

DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR 

ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM 

INTERNASIONAL 

Oleh 

A. Novindri Aji Sukma 

 

Sengketa wilayah Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja telah 

berlangsung sejak lama. Namun, konflik yang menyebabkan korban kembali 

terjadi semenjak kuil tersebut dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh 

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 

akibat dari perbedaan dalam penafsiran putusan Mahkamah tahun 1962 sehingga 

Kamboja mengajukan penafsiran atas putusan tahun 1962 kembali ke Mahkamah 

Internasional pada tahun 2011. Penelitian ini menyelidiki mengenai proses 

penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dengan Kamboja serta 

alasan yang menjadi dasar hukum Mahkamah Internasional dalam memutus 

sengketa tersebut. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui prosedur 

pengumpulan data yang berasal dari bahan hukum primer. Data yang diperoleh 

kemudian diolah yaitu data skunder dari studi kepustakaan. Materi dari sumber 

hukum internasional terkait pengaturan Mahkamah Internasional konvensi-

konvensi Internasional dan sumber hukum lain yang terkait. Data tersebut 

kemudian digunakan untuk menjelaskan permasalahan dengan melihat fakta-fakta 

yang dikaitkan dengan aturan hukum dan teori hukum yang berlaku.  

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses penyelesaian 

sengketa Kuil Preah Vihear Mahkamah Internasional berdasarkan kepada pasal 

60 statuta Mahkamah dan pasal 98 aturan Mahkamah, Mahkamah memiliki 

yurisdiksi untuk menafsirkan putusan 1962. Proses persidangan melalui 5 tahap 

antara lain mulai dari Permohonan (Application) oleh Kamboja melalui 

permohonan 28 April 2011 No. 151, Kemudian Keputusan Sementara 

(Provisional Measure) untuk melakukan gencatan senjata, Pembelaan tertulis 

(Written Pleading) yang disampaikan mengenai perbedaan pendapat dari 
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keputusan 1962 dipersidangan, Pembelaan Lisan (Oral Pleading) melalui 

presentasi argumen para pihak sampai dengan Putusan (Judgement) 11 November 

2013 No. 151. Dasar hukum dalam proses penyelesaian berupa Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Mahkamah, Aturan Mahkamah 1978, Aturan 

Praktek. Dasar hukum Mahkamah dalam menyelesaikan yaitu bukti- bukti 

perjanjian terdahulu yaitu perjanjian antara Perancis dan Siam, prinsip hukum 

umum seperti prinsip Estoppel, bukti-bukti pendukung seperti peta Annex I serta 

bukti lainnya, dan argumen-argumen kedua belah pihak di persidangan. Dalam 

proses penafsiran sesuai dengan keputusan 11 November 2013 Mahkamah 

Internasional memutuskan bahwa permohonan penafsiran Kamboja dapat 

diterima, istilah ‘daerah sekitar’ dan ‘areal’ memiliki arti yang sama, serta 

kewajiban Thailand untuk menarik pasukan dari wilayah kedaulatan Kamboja. 

Diharapkan upaya pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan dapat 

meminimalisir timbulnya konflik dikemudian hari dan menciptakan perdamaian 

antar negara. 
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