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untuk yang tercinta 

ibu, bapak, mas ton
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Ahu telah belajar terbang 

di udara seperti burung dan 
menyelam di dasar laut seperti 
ikan. Kini yang perlu kupelajari 

adalah berjalan di dunia ini seperti 

manusla.
(Charles Kingsley)
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BAB I. 
P E N D A H U L U A N

i, Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Konflik yang terjadi pada sebuah negara sering- 
kali bukan hanya merupakan masalah dari negara itu sen- 

diri, tetapi juga merupakan ancaman bagi negara-negara 

sekitarnya, karena konflik tersebut bila dibiarkan ber- 
larut-larut secara langsung atau tidak, dapat mempenga- 

ruhi stabilitas keamanan negara-negara tetangganya ter- 
utania yang berbatasan langsung dengan negara yang se** 
dang bertikai itu, Biasanya konflik semacam itu akan 

mengundang carapur tangan negara-negara lain yang mempu- 
nyai kepentingan dengan negara tersebut, sehingga seca

ra umum dapat dikatakan mengganggu keamanan dan keter- 

tiban dunia,
Selain mengganggu stabilitas keamanan di dalam 

negari sendiri, pertikaian seperti itu juga dapat me- 
ngacaukan status pemerintahan negara tersebut karena ke- 

mudian timbul dua atau beberapa kelompok yang berseng- 
keta, padahal salah satu dari kelompok ituvharus rnewa- 
kili negara tersebut dalain hubungannya dengan negara- 
negara lain,

Dalam hal ini status pemerintahan suatu negara 

berhwbungan erat dengan pengakuan yang diberikan oleh 
masyarakat internasional terhadap pemerintahan negara 

itu.

1
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Keadaan seperti yang diterangkan diatas, salah 

satunya terjadi di Kampuchea. Masalah Kampuchea timbui 

disebabkan karena adanya agresi yang dilakukan oleh 
Vietnam terhadap Kampuchea pada tanggal 25 Desember

1978. Sebagai tindak lanjut agresi yang didukung oleh 

kekuatan militer yang berjumiah sekitar 18U.000 orang, 

Vietnam berhasil menggulingkan pemerintah fsahf Demo
kratik Kampuchea dibawah pimpinan Pol Pot dan diganti 
dengan pemerintah baru dibawah Heng Sararin.*

Invasi Vietnam atas Kampuchea tersebut merupakan 
sumber ketegang^n yang mengancam stabilitas dan per- 

damaian di kawasan Indocina, Peristiwa itu pada giliran- 

nya akan raererabet dan menimbulkan darapak-dampak politik 

dan keamanan terhadap negara-negara ASEAN, terutama 
Muangthai sebagai negara yang berbatasan langsung de
ngan negara sumber konflik.

Invasi itu banyak dirisaukan sebagai perbuatan me-

langgar:ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, khusus-
nya melanggar prinsip non intervensi atas negara lain

2yang merdeka dan herdaulat.

Selain masalah agresi Vietnam tersebut sebenarnya 
pada bengsa Kampuchea sendiri terjadi pertentangan antar

*Peserta Sesparlu anglcatan ke-VII, "Masalah Kampu
chea Suatu 'Alternatifr Penyelesaian", Jakarta, 22 April 
1983, h. 3,

2
Tim Peneliti Pada Fakultas Ilrau Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga, Kampuchea Tahun 1975 
Sampai Dengan 1985. Surabaya, 1985, h, 1 .
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kelompok. Perang saudara ini berlangsung antara koalisi 

Khmer Merah, dengan pendukung Sihanouk (yang mendapat 
bantuan RHC dan Vietnam Utara) dan rejim Lon Nol (yang

odibantu oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan).

Jendral Lon Nol melakukan kudeta pada 18 Maret

1970, ketika Sihanouk sedang berada di Perancis. Dan se- 
gera sesudah itu diumumkan berdirinya republik .baru de

ngan Jendral Lon Nol sebagai presiden. 4

Pada tanggal 17 April 1975 pemerintahan Lon Nol 
berhasil digulingkan oleh kekuatan koalisi yang terdiri 

dari Khmer Merah, kelompok Sihanouk dan kelompok Penn 

Nuth. Dalam perkembang^n selanjutnya, kelompok Khmer Me-
5rah kemudian menyislhkan secara kejam kelompok lalnnya.

Dibawah rejim baru ini, rakyat Kampuchea mengalami 

penderitaan hebat altibat program penghapusan hak-hak 
pribadi dan pembantaian kaum inteiektual. Rakyat yang 

tinggal di kota dikirim ke komuni-komuni pedesaan dan 

dipaksa menggarap ladang-ladang pertanian kolektijp seba
gai upaya mengatasi kekurangan pangan. Pada periode ini, 
diperkirakan sekitar 2 juta rakyat Kampuchea telah 
tewas. 6

Dengan agresi Vietnam ke Kampuchea, pemerintahan 

3Ibld.. h. 2 .
4"Inilah Kampuchea”, Jawa Pos, 22 Juli 1988, h.IX.
^Hikard Bangun, "Diterkam harimau atau diteian 

buaya", Kompast 17 Juli 1988, h. XIII. 
g

Jawa Pos, loc. cit.

3
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Pol Pot berhasil digulingkan "dan digantikan dengan peme- 

rintahan Heng Samrin. Pol Pot/ Khieu Samphan kemudlan 
menyingkir ke perbatasan Thailand dan melakukan gerilya

7untuk melawan pasukan pendudukan Vietnam,

Dengan situasl tersebut pemerintahan Pol Pot/ 

Khmer Merah tidak saja terjepit, tetapi juga dikutuk

oleh masyarakat internasional sebagai akibat tindakan
i

kekejaman/pembunuhan yang dllakukannya. Bahkan sebagian 

negara telah menarik pengakuannya dan mengakul rejim 
g

Heng Samrin.

Namun demikian mengingat masalah agresi Vietnam
ke Kampuchea ini merupalcan masalah pelanggaran terhadap
prinsip Hukum Internasional yaitu prinsip non intervensi

atas negara lain yang merdeka dan berdaulat, maka mayo-

ritas negara anggot^i PBB masih tetap mengakui pemerintah
9saĥ datfi. Demokratik; Kampuchea*

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bebarapa masa
lah, antara lain: .

1. Bagalmana menurut Hukum Internasional, pengakuan 

kepada pemerintah Kampuchea sesudah kup Jendral Lon Nol 
dan pertikaian ketiga fraksi (kelompok) di Kampuchea ?

2. Bagalmana menurut Hukum Internasional, agresi Viet
nam dan pengakuan kepada pemerintah Kampuchea sesudah

Peserta Sesparlu angkatan ke-VII, op, bit., h, 6 *

8Ibid.

7
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5

agresi Vietnam ?

3. Apakah peranan ASEAN dalam keikutsertaannya menye- 
leaaikan konflik di Kampuchea V

2. Penjelasan Judul
Dalam raembahas beberapa masalah yuridis yang telah 

dikemukakan diatas, skripsi ini diberi judul : Masalah 

Status Pemerintahan Koalisi Demokratlk Kampuchea. Untuk 
itu dapat dljelaskan sebagai berlkut :

Masalah status pemerintahan suatu negara berhubung- 

an erat dengan pengakuan yang diberikan oleh masyarakat 
internasional kepada pemerintah negara tersebut. Penga

kuan ini memberikan suatu kedudukan pada negara tersebut 

dalam hubungannya dengan subyek hukum internasional lain, 

filla status suatu pemerintahan diakul oleh masya

rakat Internasional maka hal tersebut memudahkan negara 
Itu untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau 
organisasi internasional yang ada.

Pemerintah Koalisi Kampuchea adalah ponggabungan 

beberapa kelompok di Kampuchea, yaitu : FUNCIPEC^ KPNLP 

dan Khmer Merah yang mempunyai tujuan untuk memobilisir 
semua usaha dalam perjuangan membebaskan Kampuchea dari 

agressor Vietnam serta bermaksud mengembalikan negara 
itu imenjadi berdaulat dan merdeka, Juga untuk melaksana- 
kan deklarasi 1CK (Konperensi Internasional mengenai 

Kampuchea) dan resolusi-resolusi Sidang Umum PBB yang 

relevan.
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3. Alasan Pemilihan Judul

Konfllk Kampuchea yang telah berlangsung hamplr 10 
tahun, sampai saat ini tetap merupakan sumber ketegangan 
bagl Asia Tenggara karena pertentangan itu tldak saja 

terjadi antar kelompok dalam Pemerintahan Kampuchea te- 

tapi juga antara Pefaeitffntah Koalisi Demokratik Kampuchea 

dengan Vietnam, juga antara Vietnam dan RRC, dan lebih 

luas lagi antara Uni Sovyet dan RRC yang berpacu mencari 

wilayah pengaruh di Asia Tenggara khususnya di Semenan*'* w:, 
jung Indocina. Hal Lni tentu saga mengkhawatirkan negara- 
negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia*

Dari kenyataan itu saya tertarik untuk menulls sa- 

lah satu segi dari masalah Kampuchea yang berhubungan 

dengan masalah hukum Internasional yaitu masalah status 
pemerintahannya*

Masalah ini juga menjadi semakln menarik untuk di- 
kajl karena akhir-akhir ini ASEAN khususnya Indonesia
kembail mengusahakan untuk membantu mengatasi masalah

iKampuchea tersebut dengan mengadakan suatu pertemuan In
formal guna mendekatkaa para pihak di Kampuchea yang ber- 
sengketa itu. Pertemuan informal itu dikenal sebagai JIM 
(Jakarta Informal Meeting) yang diadakan pada tanggal 
25 Juli sampai dengan 28 Juli 1988 di Bogor, Indonesia.
4. Tu.juan Penulisan

Tujuan utamanya adalah untuk melengkapi tugas 

akhir dan memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
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Selain itu skripsi ini mencoba menelaah masalah 

status Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea yang ber- 
kaitah dengan pengakuan yang diberikan masyarakat inter
nasional kepada Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea 

dari sudut tinjauan Hukum Internasional, meski penyele- 

saian masalah Kampuchea sendiri lebih dititikberatkan 

kepada penyelesaian secara politis. Telaahan ini diharaja 
kan mengarah pada suatu konklusi apakah pengakuan yang 

diberikan kepada Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea 
sesuai dengan Uetentuan Hukum Internasional secara umum 

atau tidak dan apakah peranan ASEAN dalam ikut serta me- 
nyelesalkan masalah Kampuchea tersebut tidak melanggar 

ketentuan Hukum Internasional.

Skripsi ini juga bermaksud menyumbangkan pikiran 
yang mungkin bermanfaat bag! masyarakat pada umumnya dan 

mahasiswa Hukum Internasional pada khususnya.

5. Metodologi
a. Pendekatan masalah.

Penulisan skripsi ini adalah melalui pendekatan 

yuridis politis, yaitu dengan menggunakan hukum sebagai 

dasar telaah pokok permasalahan, khususnya Hukum Inter
nasional dan dengan terlebih dahulu menjelaskan secara 

*

umum tentang permasalahan yang akan dioahas sebelum di- 

analisa iebuh lanjut serta meninjaunya juga dari segi 

politis.
Sedangkan metode yang digunakan adalah metode yang 

bersifat deduktif yaitu memulainya dari masalah umum ke-
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mudian dicari penyelesaiannya dari pengertian yang ber- 
sifat khusus berdas&rkan Hukum Internasional untuk mem- 

peroleh kesimpulan.

b. Sumber data.
Data yang dipergunakan untuk pembahasan skripsi 

Ini diperoleh dari perpustakaan, informasi yang didapat 
dari majalah, surat khabar serta dari para dosen khusus

nya dosen pembimbing,

c* Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Adalah melalui studi kepustakaan dengan mengarabil 

bahan-bahan yang relevan bagi pembahasan yang dilakukan 

secara teoritis.
d. Analisa data. I

Data yang diperoleh diseleksi untuk diolah dengan 

Jalan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan aspek- 
aspek Hukum Internasional kemudian dluraikan dan disusun 
serta dijelaskan secara sistematis.

6 . Pertanggung.jawaban Sistematika

Hasil-hasil kajian yang diperoleh akan disajikan 
berturut-turut berikut ini dalam bab-bab dengan sistema

tika sebagai berikut:
Bab I dimaksudkan sebagai gambaran secara umum da

ri keseluruhan permasalahan yang hendak diuraikan pada 
bab-bab selanjutnya, sehingga diharapkan dapat memberi 

arah bagi pembahasan selanjutnya.
Bab II akan menguraikan awal mula pergolakan dl 

Kampuchea yang diraulal dengan adanya kup yang dilakukan
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oleh Jendral Lon Nol kepada Sihanouk dan kemudian menin
♦

jau pengakuan masyarakat internasional kepada pemerin
tah Kampuchea itu sesudah kup Jendral Lon Nol dari segi 

Hukum Internasional sekaligus menguraikan tentang perti 

kaian-pertikalan yang terjadi sesudah Kampuchea p.iimndâ L: 

p&t'ikemerdekaannya.

Eehuburigan dengan pertikaian-pertikaian yang sela 

lu terjadi di Kampuchea serta ditambah lagi dengan agre 

si yang dilakukan oleh Vietnam kepada Kampuchea, maka 
pada Bab III akan dijeiaskan tentang masA'lah pengakuan 

masyarakat internasional kepada Pemerintah Kampuchea me 

nurut Hukum Internasional yang berhubungan dengan status 

atau kedudukan pemerintah negara tersebut dalam pergaul- 
annya dengan negara lain atau organisasi Internasional 

yang ada,
Usaha-usaha penyelesaian masalah Kampuchea itu an 

tara lain telah diiipayakan oleh ASEAN sebagai ftetangga! 
terdekat dari Kampuchea, dan hal itu akan dijabarkan pa 

da Bab IV.
Selanjutnya pada Bab V sebagai penutup akan dike- 

mukakan kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya, 
juga beberapa saran yang mungkin barmanfaat bagi penye
lesaian masalah Kampuchea,

I Akhirnya diharaplcan bahwa sistematika seperti di- 

atas akan memperjelas penulisan ini dan dengan demikian 
akan diperoleh hasil karya yang cukup runtut dan jelas.
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BAB XI

PERTIKAIAN ANTAR KELO&lOPOK DI KAMPUCHEA 

DAN PENGAKUAN KEPADA PEMERINTAH KAMPUCHEA 
SESUDAH KUP JENDRAL LOR NOL

1. Asal MuIa Pertikaian dan Kup

Sejak kejayaan kekaisaran Khmer pada waktu yang 

lalu, Kampuchea telah mengalami konflik-konflik yang cu- 

kup serius akibat persaingan kekuasaan diantara para to

koh politiknya.

PerseXisihan pertaraa bermula dari adanya perbedaan 

paham diantara para tokoh politik raengenai langkah apa 
yang harus dipilih Kampuchea seteXah dipulihkannya admi- 
nistrasi ltolonial Perancis oXeh Jepang pada akhir perang 

dunia II. Ada dua kelbmpok utama yang berbeda pendapat. 

ICelompok pertama adaXah keXompok yang ditokohi oleh Pa- 

ngeran Sihanouk dan Pangeran Minureth. ICedua, tokoh ini
•

cenderung berpendapat untuk kembaXi berlindung dibawah 
kekuasaan Perancis dan kemudian mendapatkan kemerdekaan- 

nya secara berangsur-angsur, alasannya adaXah batvwa Kam- . 
puchea beXura mampu menanggulangi berbagai masalah ekono- 

mi dan politik yang timbuX akibat peperangan. Menurut 
mereka kemerdekaan lianya dapat dicapai Xevrat perundingan- 

perundingan yang bertahap.*°(Perancis menjadikan Kampu
chea sebagai daeruh protektorat pada tahun 1863)

10Tim Feneliti pada FakuXtas Ilmu SosiaX dan Ilmu Po
litik Universitas AirXangga, op. cit., h. 20

10
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Kelompok kedua adalah kelompok yang ditokohi oleh 

Son Ngoc Tanh. Kelompok ini mempunyal rasa nasionalisme 

yang tinggi. Bag! kelompok ini diperolehnya kemerdekaan 
dari Perancis akan merupakan sarana yang tepat untuk da

pat mengatasi berbagai lcesulitan ekonomi dan politik.
Dan kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan ke- 

kuatan militer. Kelompok ini pada perkembangan berikut- , 
nya terpecah belah dan setelah itu tumbuh kelompok anti 

Perancis yang lain yang juga tak bertahan lama karena 

seringnya terjadi pertentangan dikalangan raereka sendiri.^  

Tahun 1950 - an merupakan tahun-tahun munculnya 

berbagai kekuatan politik untuk memperjuangkan kemerde- 

kaah nasional di Kampuchea. Kelompok-kelompok Itu adalah 
Partal Sangkum (pendukung Sihanouk yang waktu itu masih 
menjadi pemimpin Kampuchea dibawah protektorat Perancis) 
kemudian terdapat dua kelompok yang be'rjuang untuk mem-

bebaskan diri dari kekuasaan kolonialisme Perancis. Ke-
i

dua kelompok itu adalah Partai Revolusiouer Rakyat Khmer 
yang berhaluan lcomunls (KPRP - Khmer's People of Revolu

tionary Party laliir pada tahun 1951), dan kelompok nasi-
12onalis pimpinan Son Ngoc Tanh.

Beberapa saat sebeliun Kampuchea memperoleh kemer- 
delcaanny.a (tahun 1952-1953) menurut Cartyle Thayer, ada

dua garis yang borbeda mengenai soal bagairaana gerakan

11

U lMd. , h. 21

1 2Ibid.. h. 29
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revolusioner Kliraer harus dikobarkan. Garis pertama ada- 
lah garls allran Pol Pot yang menghendaki disingkirkan- 

nya Sihanouk, para tokoh kelompok ini mengembangkan si- 
kap anti feodalisme. Garls kedua adalah mereka yang ber- 

sedia membantu Sihanouk yang pada waktu itu memerintah 

Kampuchea (mereka menginginkan kerjasaraa dengan Vietnam), 
sementara itu, pada tahun-tahun tersebut politik perjua-

ngan lewat jalan damai yang dikembangkan Sihanouk tampak
13banyak mengalami kesulitan.

Akhirnya kemerdekaan Kampuchea dicapai melalui Per 
setujuan Jenewa pada tahun 1954. Persetujuan tersebut 

memberikan kemerdekaan Kampuchea dibawah plmpinan Pange- 

ran Sihanouk.
Pada saat memimpin Kampuchea itu, Sihanouk mene- 

rapkan politik dalam negeri konservatif dan politik luar 
negeri yang berusaha netral. Didalam negeri Sihanouk 

merabentuk negara satu partai yang berkisar pada popula- 
ritasnya yang sangat besar sebagai dewa raja (godking). 

Secara bersamaan ia menelcan kaum komunis dalam negeri 
dan menguasai kelcuatan sayap lcanan pro Amerilca di Kam
puchea. Sedangkan dibidang luar negeri, Sihanouk menolak
untuk menjadi anggota SEATO dan menentang interveiisi A-

14merika Serikat di Indocina.

Pada sekitar tnhun i960, saat kekuatan Khmer Merah
-  ‘ . * ■. l  1

l3Xbid., h. 22

12

Ovy Ndoulc, "Masalah Netralitas Kamboja” Analisa, 
Th. XIX No. 11, Agustus 1983, h. 741

14
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merajalela (Khmer Merah atau Kampuchean Communist Party 
pimpinan Pol Pot terbentuk pada tanggal 29 - 30 Sept'60) 

Kampuchea terseret kedalam perang Indocina. Dalam perang 

Indocina tersebut, peranan Cina sebagai sekutu Vietnam 

Utara telah mendorong Sihanouk untuk memilih Amerika Se- 
rikat sebagai pelindungnya. Tetapi setelah posisi keku- 

atan anti komunis di Laos dan Vietnam Selatan berangsur- 
angsur dapat dilimpuhkan, Sihanouk mengalihkan pilihan- 
nya kepada Cina sebagai pelindungnya. 15

Meningkatnya gerakan anti Sihanouk yang dilancar- 

kan oleh golongan Khmer fiebaa yang berpangkalan di Sai
gon (Ho Chi Minh) yang didukung oleh Amerika Serikat 

mendorong Sihanouk untuk lebih condong kepada Vietnam 
Utara. Dan karena berbatasan langsung dengan Vietnam 

yang sedang dilanda pertempuran, Kampuchea terpaksa ikut 
memikul berbagai akibatnya termasuk membiarkan sekitar 

50.000 tentara Vietnam Utara dan Vietcong menggunakan 

wilayahnya sebagai jalur operasi militer guna menggem-
i Apur tentara Amerika Serikat di Vietnam Selatan*

Kehadiran tentara asing di Kampuchea ini menimbul- 
kan pertentangan diantara para ^emimpin Kampuchea. Golong 
an militer pimpinan Perdana Menteri Lon Nol tak puas 
dengan kepemimpinan Sihanouk. Pertentangan ini merupakan

1 5m d .
A f*
Hardi, "Sihanouk dan Tantangan yang Dihadapi", 

Kompas, 7 Juli 1983, h. X.

13
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salah satu sebab terjadinya kiip. terhadap Sihanouk yang 

dilakukan oleh Lon Nol pada tanggal 18 Maret 1970,

Selain karena masalah kehadiran tentara asing di 

Kampuchea tersebut, kup juga disebabkan ketidakpuasan 

atas sikap Sihanouk yang dianggap terlalu lunak terha
dap Vietnam dalam soal perbatasan kedua negara,

i
Sejak kup oleh Lon Nol itu, Sihanouk mcnjabat se

bagai kepala negara dalam pengasingan dan berkedudukan 

di Beijing, sementara itu adanya kup tersebut membuat 

Sihanouk bersekutu dengan kelompok Khmer Merah (KCP - 
Kampuchean Communist Party) dengan membentujf Front Per- 
sa.tuah Nasional Kamboja dengan Sihanouk sebagai ketuanya 

padahal sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat menda-
17sar pada kedua kelompok itu. Kelompok Sihanouk (Khmer 

Rumdoah) adalah kelompok kaum bangsawan, menghormati 
agama, mempertahankan tradisi, merapertahankan pemilikan 

tanah secara tradisional dan bersedia bekerjasama dengan 
komunis. Sementara itu KCP adalah kelompok penganut ajar 
an komunis, anti monarkhi dan feodalisme, anti agama 
dan tradisi, anti Vietnam dan mempunyai kebijaksanaan 
untuk mengambil<' alih tanah-tanah dan mengolahnya menjadi 

pertanian-pertanian kolektif. Jadi yang menyatukan mere- 
ka adalah sikap antipati mereka terhadap rejim Lon Nol 
yang memperoleh dukungan dari Amerika Serikat.

14

Tim Peueliti Pada Fakultas llmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Airlangga, op. cit., h. 35.

17 .
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Pada perkembangan selanjutnya ketika Khmer Merah 

telah berhasil mendorainasi Front Persatuan Nasional Kam

boja, kelompok Sihanouk tak lagi menunjukkan kekuatah 
efektif. Dari sini .telah raulai tampak perubahan perira-

bangan kekuatan didalam Front Persatuan Nasional Kamboja
18yang berbeda dengan saat perobentukannya.

Sementara itu Khmer Merah terus menerus mempersi- 

apkan diri untuk menjatuhkan Loti Nol, akhirnya pada 

tanggal 17 April 1975 kedudukan Loh Nol berakhir, ketika 
gerilyawan Khmer Merah dibawah pimpinan Pol Pot menghan- 

curkannya.

Pada tanggal 12 April 1976 Sihanouk mengundurkan 
diri dari jabatannya sebagai kepala negara Pemerintahan 
Kesatuan Kerajaan Nasional Kamboja yang dibentuknya de- 

ngan dukungan Ivhmer Merah pada tahun 1970. Dengan derai- 

kian Pemerintahan Kesatuan Kerajaan Nasional Kamboja-pun 

bubar.

Setelah itu sebuah pemerintahan baru dibentuk dan 

Khieu Samphan menjadi presidennya, Pol Pot sebagai Pcr- 
dana Menteri dan Ieng Sary sebagai wakil Perdana Menteri.

Dibawah rezim baru ini, rakyat Kampuchea mengalami 
penderitaan hebat akibat kekejaman-kekejaman yang dila

kukan oleh Pol Pot dan kawan-kawannya, Pol Pot juga me-

1 8Ibid.. h. 36
19"Mereka yang Saling Menyapa", Tempo, No. 2 2 ,111. 

XVIII, 30 Juli 1988

20ibid.
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nyingkirkan lawan-lawan politiknya secara kejam. Pada 

periode ini, diperkirakan sedikitnya 2 juta rakyat Kam

puchea telah tewas.
Harig Samrin dengan dukungan kurang lebih 150.000 

pasukan Vietnam, berhasil menguasai ibukota Phnom Penh 

pada bulan Januari 1979. (Heng Samrin adalah bekas ko- 
mandan divisi Khmer Merah yang berselisih pahara dengan 

Pol Pot dam kemudian melarikan diri ke Vietnam). ,
Pada saat Vietnam masuk Kampuchea, Kliieu Samphan 

lalii menjadi Perdana Menteri pemerintahan oposisi Khmer 

Merah yang menentang kehadiran Vietnam. Pada bulan Janu
ari 1980 Khieu Samphan mengambil alih pimpinan Khmer 

Merah dan Pol Pot menjabat sebagai panglima angkatan
ber$enjata sampai tahun 1985 dan sesudah itu la tak ak-

2 1tif lagi dalam kegiatan politik fnaupun militer*

Dengan lcedatangan Vietnam mak'a Pol Pot dan kawan- 

kawannya melarikan diri keluar kota, dan tampillah Heng 

Samrin sebagai penguasa baru, walau tak diakui PBB. Pada 

tahun 1979 itu juga Dewan Revolusi Rakyat Kamboja diben- 
tulc, yang kemudian menetapkan iieng Samrin sebagai presi- 
den, Chea Sim sebagai wakilnya dan Hun Sen sebagai men
teri luar negeri. Ketika pada bulan Desember 1984 Perda
na Menteri Cham Si meninggal dunia, Hun Sen raengganti-' 

kannya.^

16
i

2 1 IMd. ’ 

2 2IMd.
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Campur tangan Vietnam di Kampuchea ini banyak di- 

kutuk oleh masyarakat internasional, bahkan PBB tetap 

mengakui Pemerintah Kampuchea Demokratik pimpinan Khieu 

Samphan yang didukung dengan enggan oleh banyak negara 

ternjasuk ASEAN, karena kelce jaman-keke jamannya selama em- 
pat tahun peraerintahannya di ^hnom Penh.

Negeri Kampuchea pada saat itu benar-benar merupa- 

kan negeri yang kacau balau karena disatu pihak harus 

menghadapi Vietnam dengan pasukannya, di pihak lain me- 

ngaiami pertikaian antar kelompok di negeri sendiri. ICe- 

lompok-kelompok itu adalah Khmer Merah yang berhaluan ■ 

komunis, kelompok kedua adalah kelompok royalis yang . 
bergabung dalam Front Persatuan Nasional untuk Kamboja 
iiier&eka, aietral, damai.dan kerjasama (National United 

Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Coopera

tive Cambodia, dengan singkatan Bahasa Perancis: FUNCI- 

PEC) dengan Sihanouk sebagai pemimpin. Kelompok ketiga 
adalah kelompok nasionalis yang menamakan diri Front 

Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (KPNLF-Khmer People!s 
National Liberation Front)yang dibentuk sekitar tahun 

1979 dengan Son Sann sebagai pemimpin*
Kubungan ketiganya sejak seniula mernang tak dapat 

dika^akan rukun. Sihanouk sejak memimpin Kampuchea per

tama kali sudah bersikap anti terhadap gerakan-geralcan 
komunis didalam negeri, kemudian ketika Khmer Merah ber- 

kuasa, Sihanouk dikenai tahanan rumah oleh orang-orang 

IChmer Merah bahkan beberapa anggota keluarganya (terma-

17
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suk salah seorang putranya) telah dibunuh oleh orang- 

orang Khmer Merah ini. Hubungan antara tokoh-tokoh ICPNLF 

dan FUNCIPEC sendiri, meski sama-sama non ltomunis, juga 

kurang harmonis. Sihanouk pada waktu yang lalu pernah 
disingkirlcan oleh kelompok nasionalis pimpinan Lon Nol. 
Sedang hubungan antara Khmer Merah dan ICPNLF juga sama 
burulcnya, tokoh-tokoh KPNLF pada waktu pemerintahan 

Khmer Merah juga banyak yang dikejar-kejar dan dibunuh.

Tetapi ketiganya sama-sama bersikap anti terhadap 

Vietnam (dan sikap inilah satu-satunya yang- dapat menya- 
tukan mereka), maka melalui proses yang eukup panjang 

dan berbelit-belit serta bantuan dari beberapa negara, 

ketiganya berhasil membentuk suatu kelompok perlawanan 
terhadap Vietnam dengan nama Pemerintahan Koalisi Demo

kratik Kampuchea, yang deklarasinya ditandatangani di 

Kuala Lumpur pada tanggal 22 Juni 1982 oleh Son Sann 
sebagai pemimpin KPNLF, Khieu Samphan atas nama Khmer 

Merah atau Partai Demokratik Kampuchea dan Sihanouk se

bagai pemimpin FUNCIPEC.^ j
Tujuan pembentukan pemerintah koalisi adalah memo- 

bilisir semua usaha dalam perjuangan untuk membebaskan 

Kampuchea dari agressor Vietnam dengan pandangan untuk 

mengembalikan negara itu jadi berdaulat dan merdeka. Ju

ga untuk melaksanakan dcklarasi ICK (IConperensi Interna
sional mengenai Kampuchea) dan resulusi-resolusi SU PBB.

18

"Ditandatangani, Deklarasi Pembentukan iJemerintah 
Koalisi Demokratik Kampuchea", Kompas. 23 Juni 1982
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2. Kup Jendral Lon Nol dan Pertikaian Antar Kelompok di 

Kampuchea ditin.jau Dari Hukum Internasional

Pertikaian antar kelompok di Kampuchea terjadi se- 

menjak Kampuchea berbentuk Kekaisaran Khmer dan sampai 
sekarang masih tetap berlangsung, walau kelompok atau 

para tokohnya telah berganti.
Untuk memudahkan pembahasan malta bahasan akan di- 

batasi pada pertikaian antar kelompok sesudah Kampuchea 

mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis yaitu sesudah* i 
tahun 1954.

Permasalahannya bermula dari adanya lcup yang dila- 

lctikan oleh Jendral Loti Nol kepada Pangeran Sihanouk se

bagai kepala negara. Kup ini dilancarkan pada tanggal 18 

Majret 1970, ketika Pangeran Sihanouk sedang berada di 
Peirancis.

Kup atau kudeta adalah pengambil-alihan kekuasaan 

secara paksa atau secara inkonstitusional. Kup ini meng- 

akibatkan Kampuchea berubah bentuknya dari kerajaan men- 
jadi republik. ;1 '

Jadi disini yang berubah adalah bentuk pemerintah- 
annya atau dapat dikatakan baliwa di Kampuchea pada saat 

itu telah terjadi pergantian pemerintahan.
Pergantian pemerintahan atau suksesi pemerintahan 

negara terjadi apabila pada suatu negara terjadi peru- 
bahan bentuk pemerintahannya raisalnya dari bentuk kera-; 
jaan menjadi bentuk republik atau sebaliknya, maupun pa

da orang-orang yang raenjadi kepala pemerintahan misalnya

19
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kabinet yang satu diganti dengan kabinet yang lain, me-
lalui pemilihan umum atau cara yang lain, tanpa mempeng-

aruhi kontinuitas atau identitas negara yang bersangkut-
24an sebagai subyek hukum internasional.

J.G.Starke member! istilah sulcsesi pemerintahan 
negara sebagai "perubahan intern" dari kedaulatan atas 
wilayah. Dalam hal ini yang berlaku adalah azas kontinu

itas, yang berarti bahwa setiap pemerintah baru bertang- 

gung-jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah lana yang digantikannya termasuk hak-hak dan

25lcewajiban-kewajibannya dalam Hukum Internasional*
Sesudah adanya kup tersebut terjadilah pertentang

an antara kelompok sesama bangsa Kampuchea yaitu antara 

kelompok Lon Nol melawan kelompok Sihanouk yang berga- 

bung dengan!kelompokllKhmer Merah dengan tujuan menumban^ 
kari pemerintahan Lon Nol. Pada perkembangan perjuangan 
tersebut selanjutnya, Khmer Merah lebih banyak mendomi- 

nasi pemberontakan dan akhirnya berhasil menggulingkan 

Lon Nol pada tanggal 17 April 1975. Setahun sesudah itu 

yaitu pada tanggal 12 April 1976 Sihanouk mengundurkan 
diri sebagai kepala negara Pemerintahan Kesatuan Keraja-

24Budi Lazarusli dan Syalimin AK. ,Suksesi Negara da
lam Hubungannya dengan Per.1an.1lan Internasional,, CV. tte- 
madja Karya, Bandung, iy8b, n. 20, dikutip dari G.H.Hack 
worth, Digest of International Law,I, US Government Frln 
ting Office, Washington, iy40, p. 127

25J.G. Starke, An Introduction to International Law. 
Butterworth & Co (Publishers), London, 1934, p. 326 7
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an Nasional Kampuchea,

Sesudah Khmer Merest berhasil menggulingkan pemerin 
tah Lon Nol, maka Khmer Merah raulai toerubah secara radi- 

kal sistem politik dan sistem sosial di seluruh wilayah 
Kampuchea, Pol Pot menciptakan tatanan masyarakat baru 

yang berorientasikan kepada ajaran komunis. Doktrinnya
A A

adalah berdasarkan Marxisme - Leninisme dan Maoism®.
Doktrin sosial kepemimpinan revolusioner ini dllandasi
kehendak untuk menghancurkan penlnggalan lama Kampuchea.

Masyarakat hirarkhis yang tercipta oleh pengarufe Hindu

pada abad keempat dan oleh struktur tradisi kerajaan Bu-

dha dan masyarakat setempat telah dijadlkan sasaran pe-
rubahan sosial secara terus menerus.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kelompok
Khmer ^erah telah mengadakan *Revoluslt yaitu suatu usa-
ha yang bertujuaa untuk merombak secara radikal suatu

susunan yang sudah menetap, tidak hanya mengganti pengu-
asa yang ada, tetapi juga mengganti suatu sistem sosial,

27religius dan politik di seluruli wllayah negara.

Perang saudara atau pertentangan antar kelompok 
(saat itu ada tiga kelompok) sesama bangsa Kampuchea 
terjadi karena adanya perbedaan ideologi dan kepentingan 
m^sing-masing pihak yang bertikai, seperti yang telah

2 6Tim Peneliti Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu p£ 
litik Universitas Airlangga, op. cit.. h, 40

27Budi Lazarusli dan Syahmin AK..op. cit..h.27, aiku£ 
tip dari Yulius Gould (ed.), A Dictionary or the Social" 
Sciences, Unesco,The Free Press, New York,1967, h. 604.
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dipaparkan pada Sab II sub bab 1, Khmer Merah adalah ke

lompok yang berpaham komunis, ICPNLF adalah kelompok na- 

sionalis yang berkibiiat kfe Amerika Serikat dan FUNCIPEC 

yang inasih mempertahankan tradisi (feodalj.
Perang saudara atau sengketa bersenjata yang tidak 

bereifat internasionkl adalah sengketa yang terjadi da- 

lam satu wilayah negara. Ada suatu azas Hukum Internasi

onal yang telah diterima oleh semua negara, yang mene- 

gaskan bahwa kejadlan-kejadian dalam suatu negara adalah 

urusah intern negara tersebut dan pihak-pihak asing tak 

berhak turut campur*
Hukum perang tradislonal, balk yang diatur dalam 

Peraturan Hukum mengenai Peperangan di Darat, Den Haag 

tahun 1907, maupun wenurut Konvensi-konvensi Jenewa ta

hun 1929 mengenai Peroaikan yang Luka dan sakit dan Kon- 

vensl Perialcuan Tawanan Perang tidak memuat ketentuan- 
Jcetentuan yang berkenaan dengan perang saudara atau pera- 

berontaican.2y
Tetapl apabila dalam suatu negara ada suatu kelom-* 

pole yang memberontak kepada pemerintah yang sah kemudian 

pihak pem&erontak memperoleh status sebagai pihak berpe- 
rang i.belliger0n) maka hubungan antara pemerintah de jure 
dan pihak peinberontak diatur oien HuKum Internasional 

mengenai perang d&n netraiitas. uengan dicapainya status

2tiMochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Paiang 
.Meran tanun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang;,Bi- 
h& Cipta, Bandung, 1979, h. 22
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belligeren, sebenarnya telah berakhir pula sifat Intern

dari konfiik bersenjata itu. Pengakuan sebagai bellige-

ren ini"biasanya diberikan oleh pihak ketlga (negara a-

sing) apabila pihak pemberontak raenguasai daerah’-.-dimana
negara asing itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang

29ingin mereka selamatkan.
Sehubungan dengan masalah perang saudara di Kampu

chea, maka apabila pihak-pihak yang bersengketa itu men

jadi pihak dalam konvensi (Konvensi Jenewa 1949), pihak- 

pihak tersebut harus mentaati konvensi itu. Tetapi bila 
para pihaK tidak menjadi pihak dalam konvensi itu, mere

ka tak wajib mentaati konvensi. Walaupun begitu seyog- 

yanyalah bila mereka juga memperlakufcan lawannya dengan 

penult rasa kemanuslaan.

3. Pengakuan Kepada Pemerintah Kampuchea sesudah Kup 
Jendral Lon Nol Ditin.iau dari Hukum Internasional

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab II subbab -2 
bahwa sesudah kup Jendral Lon Nol, maka Kampuchea menja

di berbentuk republik.
Dalam Hukum Internasional ada suatu aturan yang 

menyatalcan bahwa sekaii negara lahir dan identitasnya di. 
pertahankan, eksistensinya sebagai subyek Hukum Interna
sional berlangsung terus dan tetap utuh, meskipun terda- 

pat perubahan-perubahan dalam bentuk pemerintahannya (nrt 

salnya dari bentuk republik menjadi bentuk kerajaan atau 
j , > . .

23
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sebaliknya},* sepanjang bukan mengenai wilayah/penduduknya.
Pengakuan suatu pemerintahan merupakan tindakan 

politik yang berbeda dengan pengakuan sebuah negara lia- 
nya dalam sifat Kesatuan yang dialcui, Sebuah pemerintah
an hanyalah suatu badan peiaksana sebuah negara, namun 

bagian negara ituiafr yang atas nama negara mengambii

tindakan-tindakan yang tunduk pada peraturan dengan pe-
30nerapan azas-razas dan aturan Hukum Internasional.

Pergantian pemerintah yang terjadi secara normal 
dan sesuai dengan konstitusi, menurut Hukum Internasio

nal, tidak memcrluk^n pengakuan bagi pemerintah yang ba

ru. Pergantian pemerintahan seperii* i.tti; dikatGkan.,sebarui 

gai suatu pergantian pemerintahan yang sah (legitimate) 

dan dengan deraikian pengakuan dari negara-negara lain 

menurut. Hukum..Internasional, tidak mutlak harus diberi- 

kari dan hai itu nanya merupakan salah satu tata krama
dalam kehidupan Internasional. Pengertian iniiaft yang 1

31disebut sebagai 'doktrin legitimasi1. j

Dari catatan sejarah telah terbukti bahwa tidak 

selamanya pergantian pemerintahan dalam suatu negara itu 
terjadi secara normal dan sesuai dengan konstitusi. Se- 

buan revoiusi dapat timbul atau suatu goiongan dapat me- 
rebut kekuasaan secara inkonstitusional (kup).

^Gerhard von Glahn, Law Among; Nations, Macmillan 
Publishing Co., Inc., New York, iy8i, h. 96

3iTasrif, Hukum Internasional Tentang Pengakuan Da
lam Teori dan Praktek. .CV. Abardin, Bandung, iytf7, n. 52
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Hal-nal seperti diatas dapat menirabuikan masaiahi
bag! negara-negara lain yang sebeiumnya mempunyai hubung
an dengan negara dimana terjadi perubahan pemerintahan 
secara inkOhstitusifinal tersebut mengenai hubungan itu 

selanjutnya,
Dalam hai terjadi perubanan pemerintahan secara

inkonstitusional seperti itu, Gerhard von uiaim dalam
32bukunya "Law Among Nations" menyatakan banwa ’pinaic-pi- 

hak luar' laiu menggunakan pertimbangan individual ten
tang kev/enangan pemerintah baru itu untuK mewaiciii nega- ' 

ra itu dalam hubungan luar negerinya. 1Jertimbangan seper

ti ini jeias pcnting, Karena seouah negara dapat dianggap 

bertaftggung jawab secara huicum apablia tindakan-tmdakan 
pemerintahnya diaicui oleh negara-negara lain.

Secara tradisipnai pertimbangan dari suatu pemerin

tah tentang icewenangan pemcnntan baru didasaritan pada 
test-test ooyeKtif tertentu. Apabila:

a. pcmerintan baru melakukan icontroi secara de 
facto atas organ adrainistratif negara itu;

b. tidak terdapat penawanan ternadap iceisuasaan 
pemerintan baru;

c. pemerintah baru tampaicnya mendapat dukungan cu- 

lcup luas dari pendapat unmm dalam negara itu;
malta dr.pat dikatakan bahwa apa yang dinamalcan test-test

obyektif tentang lcewenangan untuk bortindalc selaku wakil

25

Gerhard von Glahn, loc. cit.32
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negara itu telah terpenuhi dan.pengakuan seharusnya di-

berikan, asalkan keberatan-keberatan politik tidak meng-
33halanginya*

Pada sekitar abad XIX, test-test obyektif itu ber?- 
kembang menjadi test-test subyektif. Test-test subyektif 
ini adalah tentang penentuan kesediaan gemetintah baru 

untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Hukum Internasio
nal negara itu. Keraguan yang biasa timbul pada sebuah 
pemerintah baru yang berkuasa melalui cara-cara inkonsti

tusional aualah apakah pemerintah baru yang dimaksud da- 

pat dipercaya bahwa ia akan mentaati kewajiban-kewajiban 

internasionalnya, seihentara terhadap konstitusi negaranya 

sendiri pemerintah baru itu tidak .mentaatinya-\? iDan.apa-,; 

bila pemerintah baru itu muncul dari sebuah negara yang 

terkenal dengan kerusuhan dalam negerinya, apakah peme
rintah baru Ini dapat diandalkan kesediaanpya- atau. bah
kan kemampuannya untuk menghormati kewajiban-kewajiban 

internasionalnya '
Mengenai pemerintahan yang terjadi secara inkonsti

tusional itu, Thomas Jefferson pencetus Declaration of 

Independence memberi pengakuan kepada pemerintah revolu- 
sioner itu tidak berdasarkan doktrin legitimasi tetapi 

atas dasar kekuasaan de facto dari pemerintah revolusio- 
ner itu, sehingga doktrin pengakuan Jefferson ini kemu-

oo •
Ibid#. h, 99

3 4lbid.
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dian terkenal sebagai ’doktriii de facto-ism'.

Tentang pengakuan kepada pemerintah Kampuchea se

sudah kup Jendral Lon Nol, menurut saya layak M i a  dihu- 
buhgkan dengan test-test obyektif dan test subyektif da

ri Gerhard vori Glann.

Berdasarkan pendapat Gerhard von Glahn tersebut, 
untuK,test obyektif yang pertama yaitu apakah pemerintah

baru telah melakukan kontrol de facto atas organ adminis-
i

tratif negara itu atau dengan kata lain apakah pemerin

tah baru bcnar-benar secara efektif menguasai organ-or- 

gan pemerintahan d;,lam negaranya, maka dapat dikatakan 
bahwa hal itu sudali dipenuhi oleh pemerintah Lon Nol, 

hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Pangeran Sihanouk 

sebagai pucuk pimpinian pada waktu itu melarikan diri ke 

luar ncgeri dan pimpinan diambil alih oleh Jendral Lol 
Nol. !

Pada test obyektif kedua dan ketiga, yaitu tentang 

ada/tidaknya perlawanan terhadap Kekuasaan pemerintan 
baru serta ada/tidaknya duicungan y m g  cuicup iuas dari 
pendapat umum, maka dapat dikatakan bumva kedua test itu 
tidrk terpenuni, hal itu terbukti dari sdanya gerakan 
pemberontaic komunis di negara Kampuciiea meiav/an pemerin

tah Lon Nol, gerakan pemberontak komunis ini se- 

makin lama semaitin uicninglcatican Keicuatannya. Sementara 
itu'p&nerlntah Jendral Loh Nol hanya mcnguasai ibu kota

27
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(Phnom Penh) dan sekitarnya. S&lain itu pemerintahan Lon 
Nol juga mendapat tantangan yang keras dari massa petanl 

disebabkan adanya pembomah-pemboman yang dilakukan oleh 

pesawat-pesawat tempur Amerika terhadap sawah-sawah, pa

goda dan rumah-rumah petani Kampuchea, terutama pada bu- 
lan-bulan April-Agustus 1973. Pemboman-pemboman itu di- 

maksudkan sebagai penumpasan terhadap gerakan komunis, 
tetapi yang terkena sasaran justru rakyat. Seperti te
lah diketahui bahwa Amerika Serikat adalah pendukung da

ri pemerintah Lon Nol,.
Tidak dipenuhinya dua dari ketiga test obyektif 

tersebut, secara yuridis menghalangi negara lain yang a- 

kan mengakui pemerintah Lon Nol, dengan kata lain, seca

ra yuridis negara-neg£ra lain tidak diwajibkan L_unttok£ 

mengakui pemerintah baru itu.
Berdasarkan test subyektif, pengakuan .kepada peme

rintah Lon Nol juga dapat tidak diberikan (berdasar per- 

timbangan yuridis), b'ertolak dari pendapat bahwa pemerin
tah Lon Nol timbul dari sebuah negara yang terk̂ tial. akatt

i
konflik dalam negeririya. Lagipula masyarakat internasio^ 

nal sendiri tidak merasa perlu untuk mengubah pengakuan- 
nya kepada Sihanouk, hal ini terbukti dengan masih dia- 
kuinya kedudukan Sihanouk sebagai trakil Kampuchea di PBB.

0/5
Ovy Ndouk, op. cit., h. 742.
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MASALAH STATUS PEMERINTAHAN KOALISI 

DEMOKRATIK KAMPUCHEA DI MASYARAKAT INTERNASIONAL

1, Alasan Vietnam Mengadakan invasl ke Kampuchea

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Vietnam meng- 
adakan invasl ke Kampuchea. Paktor » faktor tersebut an

tara lain adalah: adanya perbedaan budaya diantara kedua 

negard; adanya perbedaan Ideologl komunis (mengenai ga- 
gasan Federasi Indocina) % faktor perbatasan dan juga 

faktor keterlibatan negara-negara besar seperti RRC, Uni 

Sovyet dan Amerika Serikat*1

Perbedaan budaya antara Vietnam dan Kampuchea me

rupakan perbedaan Kebudayaan yang paling tajam di Asia 

Tenggara? Perbedaan Ini menjadi semakln tajam pada abad 

19? Dlsamplng adanya perbedaan bahasa, juga terdapat
perbedaan dalam hal-hal fundamental seperti gaya rambut;

i
pakalan; pangan,' arsitekttur ,■ alat-alat dapur, alfabet, 
slstem pendldlkan, tehnlk-tehnik pertanlan, perawatan 

orang raati, hubungan luar negeri, sikap terhadap sejarah
07dan sebagainya,

Gagasan untuk menyatukan ketlga negara Indocina 
(Vietnam,' Kampuchea, Laos) sebenarnya sudah lama ada ya-

37David Chandler, "Kampuchea - Vietnam : The Roots of 
stripe", dalam Malcolm Salmon (ed.)fj The Vietnam - Kam
puchea - China conflict : Motivations. Background, Sig- 
nivicance,working paper no.l, Department of Political 
and Social Change, Research School of Pacific Studies 
Australian National University, March 1979, h. 2

BAB- III
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Itu ketika mulal dibentuknya Partai Komunis Indooina pa
da tahun 1930, yang pada mulanya pembetukan tersebut di- 
maksudkan sebagai sarana untuk melawan penjajahan Peran-

j

cis di kawasan itu;" Pada awal pembentukan Partai Komunis 
Indocina itu$ Kampuchea tidak diperkenankan menyelengga- 
rakan revolusi tersendiri; revolusi hanya mungkin bila 
dilakukan secara bersama', Pemimpin-pemimpln Partai Komu
nis Indocina memandang Ho Chi vMlnh sebagai sesepuh mere
ka dan Hanoi sebagai pusat perjuangannya;

Pandangan pada awal 1930-an itu berubah pada tahuni
1 9 4 0 Ketika Sidang Pleno Komlte Sentral Partai Komunis 
Indooina memutuskan untuk memhebaskan Laos dan Kampuchea 
dalam menyelesalkan persoalan nasional maslng-masing dan 
mengembangkan semangat Kemerdekaan dan Kedaulatan^Tetapl 
dilain pihak Vietnam tetap mempertahankan slkap snperio- 
ritasnya? Slkap superioritas Yietnam Itu disebabkan ke*- 
pemimplnannya selama perang Kemerdekaan melawan penjajah 
Perancis dan Amerika Serikat yang banyak membantu Laos 
dan Kampuchea dalam perjuangannya serta potensl-potensi 
yang dlmlllkl Vietnam balk dalam jumlah penduduknya yang 
besark Kekuatan angkatan perangnya, sumber-sumber daya 
ekonoml dan luas wilayahnya1,

Pada tahun 1951 Partai Komunis Indocina dibagi men
jadi tiga yaitu : Partai Buruh Vietnam, Partai Revoluslo- 
ner Bakyat Laos dan Partai Rakyat Kampuchea* Sejak 
saat itu lstilah •Federasi Indocina* sudah tidak di- 
pakal lag!, tetapi Partai Vietnam tetap menekankan per-

30
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iunya suatu nubungan knusus antara icctiga partai untuic ’ 
meiawan imperialisme dan Vietnam masih Juga mempertahan* i 
i:an sikap superioritasnya walau uanya sampai batas-batas 
tertentu. Partai Vieinam sampai saat itu masin memandang 
rendah status Marxis-Leninis rekan Kampucnea-nya.®

Konferensi cJenewa mengenai indocina tanun iy54 mera- 

berikan suatu pukuian y<..ng berat uagi kaum komunis ICam- 

pucnea, karena konfcrensi itu meraoerikan daeran-daeraft 

yang aman Kepada partai-partai Vietnam dan Laos, tetapi

komunis Kampuchea uiaianan tidalc aiijinkan untuk turut
i

serta dalam konferensi. Pada waletft itu yang diberi keku- 

asaan penuli atas wilayah Kampuchea adalah Pangeran Siha
nouk.

Ketika kaum kouiunis Kampuchea semakin terdesak oleh 

lcebi jaksanaan Sihanouk yang menyingkirkan dengan tegas 
golongan oposisi, mereka mengadakan kongres pertamanya 
secara rahasia pada tanggal 26 - 30 September i960,..de

ngan maksud untuk raenentukan dan menegaskan garis partai. 
Pada saat itulah dibentuk Partai Komunis Khmer (Khmer 

Communist Party - KCP) atau Khmer ^erah (scbutan oleh 

Sihanouk). Kongres tersebut mengambil keputusan untuk 
tidak bergantung lagi pada Partai Komunis Vietnam dan 
menyiapkan suatu peniberontakan bersenjata melav/an rezim

OQ
Ben Kiernan,"Kampuchea - Vietnam :*The Contempora

ry Conflict", dalam Malcolm Salmon (ed.), The Vietnam - 
Kampuchea-- China Conflicts: Motivations, Background, 
Significance. working paper no.i, Department of Politi
cal and Social Change, Research School of Pacific Studi
es Australian National University, March 1979, h. 9
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feodal dan pendukung^-pendukung. ;imperialismenya, dengan 

basis dl daerah pedesaan. Sementara itu kaum komunis 

Vietnam sedang terlibat pertempuran dengan imperialis 

Amerika.
Ketika rejira Sihanouk digulingkan oleh Lon Nol pa

da tahun 1970 terjadi suatu perkembangan baru. Persekutu 

an antara Lon Nol dan Amerika Serikat mengancam revolusi 

Vietnam karena serangan-serangannya terhadap tempat-tem- 
pat persembunyian komunis Vietnam. Hal ini membuka jalan 

bagi kerjasama yang erat antara partai Vietnam dan par

tai Kampuchea untuk melawan rejim Phnom Penh. Meskipun 

begitu maksud kedua partai dalam hubunganiikerjasama itu 
tetap berlainan. Kaum komunis Vietnam ingin bebas dari 

gangguan sehingga dapat dengan leluasa meneruskan serang 
annya terhadap pasukan-pasukan Amerika dan merekapun ber 

sedia menerima berkuasanya kembali Sihanouk. Dilain pi
hak maksud komunis Kampuchea adalah suatu revolusi peta-
ni yang akan meletakkan dasar bagi masyarakat yang ber-

39 *diri sendiri dan sosialis.

Kebijaksanaan Pol Pot dalam memerintah Kampuchea 

setelah berhasil menggulingkan Lon Nol menimbulkan per- 
pecahan dalam tubuh Partai Komunis Kampuchea. Pertentang 
an mereka ini menjadikan Kampuchea terseret kedalam 

konflik Cina - Vietnam, karena kelompok Pol Pot yang se- 

makin condong ke Cina meminta bantuan Cina guna mendu-

32

Ibid.. h. 10
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kung pertikaiannya dengan Vietnam, sementara kelompok 
oposisi meminta bantuan Vietnam untuic mengguiingkan ke

lompok Pol Pot.
Telah diterangkan pada bagian aival bab ini banwa 

salah satu taktor penyebab invasi Vietnam ke Kampuchea 
adalan masalah perbatasan kedua negara yang merupakan 

faktor yang cukup penting dalam sengketa tersebut.
perundingan-perundingan perbatasan antara Vietnam 

dan Kampuchea sebenarnya telah dirintis oleh Sihanouk 

pada masa pemerintahannya. Misalnya pada tahun 1964, Si

hanouk: pernan berundlng bersama pihak Front Nasional Un

tuk Pembebasan Vietnam Seiatan (Viet Cong) dan Repubiik 
Demokrasi Vietnam (Vietnam Utara), tetapi pihak Hanoi 
tidak bersedia menyetujui garls perbatasan darat dan ia- 

ut yang diajukan Sihanouk.
Perbatasan laut merupakan masalah yang sangat pen

ting bagi Kampuchea, karena disamping ada kemungkinan 

ditemulcannya minyak dan gas alara di dasar laut yang di- 
sengketakan itu, juga icarena sebagian besar iandas konti- 
nen Kampuchea yang ada disengketakan dengan Vietnam dan 

Muangtnai, padahai Vietnam maupun Muangthai sendiri mem- 

punyai daerah-daerah iandas Kontxnen yang araan.^®

Perbatasan .darat yang, paling ramai dipersiengketarr 
lean dan merupakan daeran dimana perang terbuka antara ke

dua negara itu raeietus ^yang dikonai sebagai daeran Ipa-

4ftlt>ia.. n . 1 2
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xMiĥ KAfcaAita1) pertama kali pada buian Januari 197« ada- 
lah daerah propinsi Vietnam, Tay Ninh yang menonjoi di 

propinsi Kampuchea, Kompong Cham. Lima peta yang beriain- 
an raemoerikan petunjuk yang uerDeda mengenai daerah itu. 

Hal mi. diseDabkan Karena rupanya penguasa-penguasa icoio- 
nlai Perancis tidaK pernah secara jelas menandal perba-rr 
tasan daerah yang menonjol itu.^

Dari berbagai faktor yang menyebabkan Vietnam mera- 

sa harus melakukan invasi ke Kampuchea seperti yang telah 
diterangkan diatas, yang paling dominan adalah faktor ke- 

terlibatan negara-negara besar seperti RRC, Uni Sovyet 

dan Amerika Serikat dalam sengketa itu,
ICeterlibatan itu berpanglcal dari berbagai motif 

yaitu: ideologi dan kekuasaan serta pertimbangan strate- 

gi lceamanan dan keptntingan militer,
Vietnam dan Cina adalah dua tetangga yang berba- 

tasan langsung yang seringkali berbenturan dalam banyalc 
kepentingan regionalnya. Sejarah perjuangan Vietnam dia- 

wall dengan porlawanannya terhadap Cina yang menjajahnya 
semenjak tahun 218 seloelum Mas eh 1 sampai lebih dari 11 

abad lamanya. Ilingga tahun 939 Masehi Vietnam dijadilcan 
daerah pengaman bagi Cina dalam rangka membuat sistem 
pertfRhanan diluar kawasan Cina sendiri. Beberapa kali 
Vietnam mengadakan pemberontakan sampai raencapai kemer - 

dcka&nnya, kemudian kemerdekaan itu dihapus kembali oleh
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* Cina, walaupun tak beriangsung lama. Dan akhirnya Viet-
42nam berhasil merdelca lcembaii pada tahun 1427.

Walaupun hubungan antara Vietnam dan Cina tidak 

seiaiu buruk, yang diouktikan dengan adanya bantuan Cina 

kepada Vietnam 'untuk meiawan penjajanan Perancis dan 

untuk melawan imperiaiis Airterika Serikat, tetapi disaat 
lain tindakan Cina menjengkeikan Vietnam, yaitu ketika 

dalam Konferensl Jenewa tahun iy54, URC raenyetujui usul 

agar Vietnam dibagi menjadi dua.

Keterlibatan RHC dalam konflik Vietnam dan Kampu
chea terlihat jelas lcetika Lon Nol yang didulcung Amerika 

Serikat melaltukan icudeta dan mengguiingkan Sihanouic. Se- 

teiah digunngKan SihanouK menjadi kepaia negara daiam 

pengasingan yang oeritedudukan di Beijing. Sementara itu 

Khmer Merah dengan u&nt.uan RKC tcrus mencrus Derusaha 

untuk merebut kembaii Phnom Penh dari tangan Lon Nol, 
dan akhirnya berhasil pada tahun 1975.

Dalam pemerintahannya, Pol Pot sebagai pemimpin 

Khmer Aleratt uanyak menerapkan kebijaicsanaan yang menye- 
babkan timbuinya icorban raicyat Knmer. Kebijaicsanaan Pol 
Pot ini nienimbulKan pertentangan dalam tubun Khmer Merah. 

Keiompoic yang pro Poi Pot tetap aiduicung RRC dan kelom
pok oposisi ineminta perlindungan Vietnam.

42Tim Peneiiti pada Faicuitas Iimu Sosxal dan Ilmu 
Politik Universitas Airlangga, Vietnam, Kambo.ia dan Laos 
Dalam Dasawarsa 1980-an, Surabaya, 1982, h.i26
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Intervensi Vietnam atas- Kampuchea diaebabkan oleh
\\

kecemasan akan keamanan nasional dan integritas wilayah 
nasiohalnya sebagai akibat dirasakannya ancaman dari 
Utara yaitu RRC dan dari Barat yaitu Kampuchea, dibawah 

pimpihan Pol Pot, yang menganggap Vietnam sebagai musuh 
noraor satu karena dengan dalih 'solidaritas revolusioner1 

nya layak dicurigai hendak mencaplok wilayah Kampuchea. . 
Tindajcan Vietnam itu dearabil berdasarkan keyakinan his- 

torik bahwa bila rejim yang berkuasa maka mereka akan
j

selalu mengundang pihak luar. Hal ini dapat dilihat ml- 

salnya ketika Lon Nol berkuasa, dia meminta bantuan Ame
rika untuk menyerang Vietnam dan ketika Pol Pot berkuasa 
dia mengundang RRC untuk menyerang Vietnam.

Intervensi Vietnam itu juga tak lepas dari peranan 
Uni Sovyet yang mendukung Vietnam dalam bidang militer, 

ekonomi dan politik. Sebagai imbalan atas bantiianriya itu 

Uni Sovyet mendapatkan fasilitas-fasilitas pangkalan
laut di Cam Ranh Bay dan pangkalan udara Da Nang dan ki-i

44ni juga di Kom Pong Sam, Kampuchea.

Peranan Uni Sovyet tersebut bukannya tanpa sebab. 
Normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan RRC dan Per- 

janjian Perdamaian dan Persahabatan Jepang - RRC merupa
kan pukulan bagi Uni Sovyet, seliingga Uni Sovyet merasa

4 3Ibid.. h. 104.
44Rosyhan Taruna, lfKemelut Kamboja dan Stabilitas 

Asia TenRgara", Analisa. Tahun XII* No.9. September 1983, 
h« 813.
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perlu mengimbangi tindakan-tindakan lawan-lawan politik-*
45nya itu dengan memberi bantuan kepada Vietnam,

Intervensi militer yang dilakukan Vietnam itu da- 

pat dlkatakan terkait dengan pengertian suatu intervensi 

politik yang dilakukan oleh suatu negara, yakni mengerah-

kan kekuatan militer memasuki perbatasan internasional
i

negara lain kemudian mendirikan atau mendukung terbentuk- 
nya suatu pemerintahan baru di negeri yang baru dimasuki 

itu. Tidakan ini jelas merupakan suatu pelanggaran terha

dap prinsip Hukum Internasional, antara lain seperti yang 

dirumuskan oleh United Nations Definition on Agression. 

Tlndakan tersebut juga melanggar azas-azas dalam Plagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu azas yang menekankan ke

merdekaan dan hale untuk menentukan nasib sendiri (the 
right of self-determination), azas persamaan kedaulatan 
dan azas non intervensi.

Konperensi Tingkat Tinggi ASKAN I yang diadakan di 

Bali tahun 1976, merumuskan tindakan intervensi sebagai 

pelanggaran terhadap ketentuan ’non violation of national 
souvereignity*.
2. Status Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea Menurut 

Hukum Internasional
Dengan tergulingnya Pol Pot dan naiknya Heng Samrin 

sebagai pemimpin baru di Kampuchea, maka bertambahlah ke

lompok yang bersengketa di Kampuchea.
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Dewasa ini pada dasarnya .ada empat kelompok yang 

sallng bertentangan di Kampuchea. Kelompok pertama ada

lah kelompok komunis pro Vietnam pimpinan Heng Samrin. 
Kelompok kedua adalah kelompok yang dipimpln oleh Pange- 

ran Sihanouk. Kelompok ketiga dikenal dengan nama Khmer 
Rouge atau Khmer Merah yang berorientasi ke Beijing de
ngan pimpinan Pol Pot/Khieu Samphan. Kelompok keempat 
adalah suatu kelompok yang dulu berada dibawah Lol Nol, 

kelompok ini berorientasi ke Washington dan dikenal de
ngan nama KPNLF pimpinan Son Sarin.

Tiga kelompok terakhir ini pada tanggal 22 Juni 

1982 telah mencapai kesepakatan untuk bergabung melawan 

pemerintah Heng Samrin yang didukung Vietnam, dengan mem- 
bentuk suatu pemerintahan koalisi dengan nama Pemerintah 
Koalisi Demokratik Kampuchea.

Terhadap pemerintah koalisi ini, melalui Perserikat- 
an -fcangsa-Bangsa, diberikan pengakuan yang dilakukan se

cara bersama (kolektif) oleh mayoritas negara-negara ang- 
gotanya, walaupun secara de facto yang berkuasa di Kampu
chea adalah pemerintah Heng Samrin. Kelompok negara-nega
ra ASEAN secara kolektif juga raengakui kedudukan dari pe
merintah koalisi tersebut.

Pengakuan kepada pemerintah koalisi ini penting di
berikan, sebab dalam Hukum Internasional ada suatu azas 

yaitu azas kontinuitas negara (continuity of states) yang 

menyatakan bahwa sekali negara terbentuk, kedudukannya 
tidak akan berubah, meskipun terdapat perubahan-perubahan
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dldalam negara itu.
Sebagai kelanjutan dari azas kontinuitas itu, maka

secara yuridis antara negara dan pemerintah harus dipi^**.
46sahkan secara tegas , pemisahan ini perlu karena seper

ti telah dlkatakan diatas bahwa negara bersifat permanen, 
Distamping itu pemisahan ini bertujuan untuk melepaskan/ 

meraisahkan kewajiban-kewajiban pemerintah lama apabila 

terjadi perubahan-perubahan pada pemerintah baru, Selain 

itu negara yang akan mengakui berkepentingan untuk menge- 

tahul apakah orang-orang yang duduk dalam pemerintahan 

baru itu, yang berniat mengadakan hubungan dengannya, be- 
nar-benar merupakan suatu pemerintahan yang tindakannya 

berdasarkan Hukum Internasional dan akan mengikat negara 

yang mereka wakill.
Terhadap pemerintah koalisi itu, meski secara ko- 

lektif masyarakat internasional mengakuinya, namun secara 

individual nrungkin ada negara-negara yang tetap megakul 

pemerintah Heng Samrin.
Dengan adanya pengakuan secara: individual' ini, 

ka pemerintah Heng Samrin tetap dapat berhubungan dengan 
negara-negara yang mengakuinya, walaupun di fora interna

sional (PBB) yang berhak mewakili negara Kampuchea adalah 

Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea.

Tentang kewenangan pemerintah koalisi untuk mewakili 

negara Kampuchea dalam hubungan luar negerinya dapat di-
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pertimbangkan berdasar test-tegt obyektif dan test b u +-

47byektlf dari Gerhard von Glahn.

Jawaban atas test-test obyektifnya adalah sebagai 

berikut:
a. pemerintah koalisi ini secara de facto tidak mengu- 

asal organ administratif negara Kampuchea;
b. terhadap pemerintah koalisi ini tidak terdapat per- 

lawanan dari rakyat Kampuchea;
c. pemerintah koalisi Ini raendapat dukungan yang cukup 

luas dari pendapat umum di Kampuchea.

Jawaban untuk test subyektif, yaitu tentang kese^ 
dlaan dan Icemampuan pemerintah koalisi, terllhat dari 

pengakuan yang diberikan masyarakat internasional melalui 

P6B kepada pemerintah koalisi itu.

Dari jawaban test-test obyektif dan test subyektif 
diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Koalisi

Demokratik Kampuchea berwenang untuk bertindak selaku
i

wakll negara Kampuchea.

Kalau di forum PBB, Pemerintah Koalisi Demokratik 
Kampuchea ini didukung oleh mayoritas anggotanya dan dl- 
akul kedudukannya, didalam persatuan negara-negara non 
blok kursi Kampuchea dlblarkan kosong. Hal ini berlang- 

sung sejak diadakannya KTT Non Blok di Havana pada tahun
1979.
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BAB IV
PENYELESAIAN MASALAH KAMPUCHEA OLEH ASEAN

1, Alas an ASEAN Untuk Ikut Serta Menyelesailcan Maaalali 
Kampuchea

Kekh&watlran bahwa pergolaitan di Indocina yang 
oericcpanjangan akan semakin memouka peiuang bagi negara- 

negara besar untuk inemasuKlcan peng&ruh serta campur ta- 

ngannya di kawasan Asia Tenggara, telah menumbunican sua

tu kemauan politik (political will) diantara negara-ne*- 

gara anggota ASEAN untmc meniantapkan usana kerja saina 

demi tercapainya Ky&manan d^n ketentraman di kawasan ■». 

Asia Tenggara, walaupun pada dasarnya titik berat kerja 
sama ASEAN adalah dibidang ekonomi, sosial dan kobudaya- 
an. ’Political will'* tersebut dituanglcan dalam suatu de- 

lclarasi tentang ’zone of ptbace, freedom and neutrality1 

yang dikeluarkan pada pertemuan tahunan para menteri lu

ar negeri negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur po.da tahun
1971.

’Political will’ ini semakin bertambah penting ar~ 
tinya kctika terjadi perkeiubangan situasi di Kampuchea, 

yang pada tahun 1978 diserbu oleh Vietnam. Perang tcrbu- 

ka antara Vietnam dan Kampuchea ini inembuat situasi -di 

Kampuchea semakin ruwet dan hal ini merupakan rintangan 
bagi terciptanya gagasan ’zone of peace, freedom and neu
trality1 yang dicctuskan pada tahun 1971 itu.

Konflik Vietnam-Kainpuchea ini menurut ASEAN raeru-
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pakan pelanggaran terhadap dua prinsip, yaitu:

1. Intervensi dan pendudukan militer telah diperguna- 

kan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu konflik 

diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan 
menciptakan su^tu preseden berbahaya untuk masa. 
depan;

2 . Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri sebagai 

cerminan dari kemerdekaan dan kedaulatan suatu ne

gara telah diabaikan dan oleh karena itu merupakan 

suatu sumber permanen lcetidakstabilan di kav/asan
. 48 Asia Tenggara.:

Perkembangan konflik di Kampuchea tersebut adalah
r

akibat konflik kepentingan dan pengaruh antara RRC '’an 

Vietnam, sebagai perluasan persaingan Cina-Sovyet .̂ 9 Wa- 
laupun hal itu bukan merupakan konflik antara negara- 
negara ASEAN dan Vietnam, akan tetapi membiarlcan masalah 
Kampuchea ini berlarut-larut juga tidak inenguntungkan 
bangsa-bangsa Asia Tenggara. Situasi semacam itu bisa 
menjadi suatu ancaman terhadap keamanan dan stabilitas 

Asia Tenggara dan seperti yang telah ditulis pada awal 

bab ini bahwa konflik itu akan menghambat gagasan ZOPFAN. 

Dan sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, 

maka sudah selayaknyalah apabila AS ISAN berperan serta

^®Jusuf Wanandi, "Prospek i’erdamaian dan Stabilitas 
di Asia Tenggara dan Penyelesaian Konflik di Kampuchea", 
Analisa, Tft. XIII,'No. 4, April 1 9 8 4, h. 272

4 9Il)id.
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dalam penyelesaian masaiah Kampuchea itu.

2. Peran Serta ASEAN Dalam Penyelesaian Masalah Kampuchea 

Langkah-langicah penyelesaian masalah Kampuchea su- 
dah diawali oleh ASEAN sejak tanun 1979, yaitu dengan 

mengajukan masalah intervensi Vietnam itu ke Majelis (Jmura 

FJLU3 yang Icemudian disetujui oleh PBB dan menghasiikan 
Kesolusi Majelis Umufo PBB no, 34/22 tahun 1979, dengan 

perbandingan 91 setuju, 2 1 menentang dan 29 abstain, ite- 

soiusi iniiah yang menjadi titiK toiak uagi ASEAN untuk 
penyexesaian masaiaii Kampuchea.

Uesolusi Majelis Umum PBB no, 34/22 tahun 1979 itu 

antara lain memuat:
- desakan kepada semua pihak yang bersengketa untuk 

mengakhiri segera permusuhan;

- penarikan mundur segera pusukan asing dari Kampu

chea;
f- menghimbau semua negara untuic mengiientikan carapur

tangan urusan dalam negeri Kampuchea; 1
i

- raemutuskan agar rakyat Kampuchea hondaknya dapat 
memilih secara demokratis pemerintahannya sendiri, 

tanpa campur tangan luar,
Pada bulan Maret 1980, pelanggaran Vietnam itu di- 

bicarakan di lingkungan sesama anggota ASEAN. Prcsiden 
Suharto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk 
Hussein Onn, yang kemudian melahirkan prinsip ’Kuantan?. 
Dasar pokolc prinsip Kuan tan adalah tuntutan:

1. Bahwa Vietnam harus bebas dari ketergantungan atau
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pengaruh Uni Sovyet_.atav RRC)
»

2. Bahwa mengenai masalah Kampuchea perlu dicari pe- 
nyeiesaian. politik:.bukan..penyelesaian militer yang 
secara khusus mengakui kepentingan Hanoi di Kampu- 

chea.®®
Terhadap prinsip Kuantan ini, Thailand dan Singa

pore menunjukkan keberatan-keberatan, karena dikhawatir- 
kan bahwa Vietnam akan mengambil iangkah-langkah ekspan- 

sionis.?Sedangkan Vietnam sendiri menolak prinsip Kuantan 

ini karena mengandung dakwaan bahwa saat ini Vietnam ti

dak bebas dari pengaruh Moskow dan Beijing/**

Untmk selanjutnya, mcngingat bahwa ternyata resolu- 
si Majelis Umum PBB no, 34/22 tahun 1979 belurn juga da

pat diiaksanakan dengan etektir, maka ASKAft mengajukan 

lagi rancangan resolusi ke sidang Majelis Umum ke 35 ta
hun 19SO. Majelis Umum PBB ke .35 tahun 1980 menyetujui 

resolusi no, 35/6 yang memutuskan : menyeienggarakan se- 

cepatnya, pada tahun 1981, suatu konperensi internasional 
mengenai ivampuchea yarig akan mengiirut sertakan semua pi- 
hak yang bersengketa di Kampuchea, dan lain-iain pihak 

yang, berkepentingan dengan tujuan mencari sua&u penyeie- 

saian poiitis secara menyeluruh atas masalah Kampuchea. 
Resolusi ini diterima dengan perbandmgan suara 97 setu- 
ju, 23 menentang, z2 aostam.

S^Peserta Sespariu angkatan ice VII, op. cit. « n. li
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IConperensi internasional tentang Kampuchea sesuai 

dengan resolusi Majelis Umum PBB no. 35/6 diadakan pada 
tanggal 13 - 17 Juli 1981 di New York. Keputusan dari 

The United Nations International Conference on Kampuchea 

ini antara lain:
- penghentian tembuk menembak antara pihak front 
perlawanan Kampuchea dengan pasulcan Vietnam

- penarikan mundur semua pasulcan Vietnam di bawah 

badan pengawas lchusus

- segera diselenggarakan pemilihan yang bebas di 
Kampuchea dengan pengav.'asan badan internasional 

yang netral
- mencegah campur tangan anasir militer fralcsi-frak- 

si nasionalis Kampuchea dalam pemilihan bebas yang 

akan diadakafi

ASEAN juga mensponsori berdirinya Coalition Go- 

verninent of Democratic Kampuchea (CGDIC). Front lcoalisi 

perlawanan ini menghirapun fraksi-fraksi nasionalis Kam
puchea yang inenentang pendudukuan Vietnam atas negerinya. 
Delclarasi pembentukan pemerintah koalisi ini ditandata- 

ngani di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Juni 1982 oleh 
Pangeran Sihanouk, IChisu Sarnphan dan Son Sann yang kemu
dian raasing-masing menjabat sebagai presiden/lcepala ne
gara, walcil presiden dan perdana mcnteri/kepala pemerin

tahan.

Setelah terbentulcnya Pemerintah Koalisi Demokratik 

Kampuchea, maka dukungan terhadap pemerintah ini semakin
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meningkat, hal ini terlihat ketika disetujuinya resolusi 

Majelis Umum PBB no. 37/G tahun 1982 dengan suara: 105 
setuju, 23 menentang dan 20 abstain.

Pada sidang lcnusus para menteri luar negeri negara 
nnggota ASSAN pada buXan Mei 1984, Indonesia ditunjuk 

sebagai ' interlolcufcor' antara ASEAN dan Vietnam. Jrlal ini 
lebih membiUca jalan bagi Indonesia untuk mongupayakan 

lebih lanjut penyelesaian masalah Kampuchea.

Meskipun dalam sidang-sidang 'Majelis Umum PBD se-
lanjutnya resolusi yang' diusulkan ASEAN mengenai masalah

Kampuchea mcngalami banyak kemajuan dan momperoleri du-

kungan yang semakin bertainbun dari negara-negara anggota

baclan dunia itu, namun tekanan politis yang dinarapkan

dari kampanye diplomatik lewat lora internasional tersc-

but ternyata*tidak cukup efektif untuk raemaksa Vietnam
menarik mundur pasukannya dari Kampuchea. Hal ini mcrang-

sang para pomimpm ASKAN untuk mencari alternatir ponye-

lesalan lain yang lebih tcpat, misalnya gagasan diada-
i

lcannya 1pembicaraan jarak dekat* (proximity talks) yang 
dikemukakan pada Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri AS IS
AM ice-lti dl Kuala Lumpur, pada tanggal 8 Juli I9fci5. Pa
da prlnsipnya usulan tersebut berusana menoinbus hambatan 

yan# dialami selama ini, diraana pinak-pihak f rale si pcr- 
lawanan yang saling bersenglceta menolak untuk dipertemu- 

kan secara formal dan menyerukan agar diadakan suatu 

pembicaraan jarak dekat sccara tidak langsung antara 

CGDIC dan Vietnam.
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Prakarsa penyelesaian masalah Kampuchea selanjut- 

nya adalah dilontarkannya gagasan 1 cocktail party1 oleh 
pihak Indonesia sebagai 1 interlocutor1 ASEAN, dari gagas

an inilah kemudian dilaksanakan 'Jakarta Informal Meeting1 

yang merupakan pertemuan yrang./pertama antara pihak-pihak 

bertikai di Kampuchea, meski bersijpat tidak resmi.
Upaya yang telah dilakukan ASEAN untuk penyelesai

an masalah Kampuchea itu, dalam konteks yang lebih luas 
bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasio

nal, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebenarnya kepentingan langsung ASEAN atas masalah 

Kampuchea terutama adalah pertimbangan masalah keaman

an regional dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara khu
susnya Indocina, yang dapat merembet ke kawasan ASEAN 

melalui Muangthai yang berbatasan langsung dengan Kampu
chea. Untuk mengatasi hal itu, ASEAN telah mengusahakan 

beberapa upaya penyelesaian politik seperti yang telah 

dipaparkan diatas. |

Secara tuntas keberhasilan upaya penyelesaian ma
salah Kampuchea memang belum tercapai, namun setidak-ti- 
daknya upaya ASEAN tersebut telah berhasil memunculkan 
masalah Kampuchea ini menjadi masalah internasional yang 
harus dipecahkan secara internasional pula. Keberhasilan 

upaya ASEAN yang dapat dianggap 'gemilang* adalah ketika 

ASEAN berhasil mempertemukan para pihak yang sedang ber

tikai di Kampuchea itu melalui suatu pertemuan tidak 
resmi.
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48

Kegagalan ternyata lebih banyak mendominasi upaya 
ASEAN itu, sebab sebagian besar upaya itu baru sampai pa

da tingkat kesepakatan terhadap ide yang dilontarkan. De
ngan kata lain upaya-upaya itu belum berhasil pada ting

kat pelaksanaan. Misalnya himbauan PBB dan ASEAN kepada 

Vietnam agar segera menarik pasukannya dari Kampuchea, 

sampai saat ini belum dilakukan secara tuntas oleh Viet
nam*

'Kdda.:akiiimya penyelesaian menyeluruh masalah Kam

puchea ini, sedikit banyak sangat bergantung pada kemau- 

an politik (political will) pihak-pihak luar yang terli- 

bat langsung maupun tidak langsung serta rakyat -Kampuchea 
sendiri.
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P . E N H U Pi

1* Kesimpulan
i

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi
kan suatu kesimpulan bahwa:

a* Kup Jendral Lori1Nol yang dilakukan terhadap Pange- 

ran Sihanouk pada tahun 1970 itu merupakan pengam- 

bilalihan kekuasaan dalam suatu negara yang dilak- 

sanakan secara paksa atau inkonstitusional* Pada 

saat itu telah terjadi suatu pergantian pemerintah

an atau suksesi pemerintahan dari bentuk kerajaan 
menjadi bentuk republik.

b. Agresi yang dilakukan oieh Vietnam terhadap ICampu-t
chea menjadikan konflik Kampuchea yang semula non

!
internasional menjadi sengketa internasional. Agre-
si tersebut melanggar prinsip Hukum Internasional

iantara lain seperti yang dirumuskan oleh United 

Nations Definition on Agression atau seperti yang 

dirumuskan oieh KTT ASEAN I di Bali tahun i976 se

bagai ketentuan 'non violation of national souve- 
reignity* serta juga melanggar azas-azas dalam Pia- 
gam PBB.

c. Sesudah Vietnam mengadakan invasl ke Kampuchea ma

ka pengakuan oleh PBB tetap diberikan kepada Khmer 
Merah dibawah nama Demokratik Kampuchea. Dan sete- 

lah Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea terben-
49
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tuk pada tahun 1982, kursl Kampuchea diduduki oleh 

Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea*

d. Berdasarkan teori dari Gerhard von Glahn, yang ber- 

wenang mewakili negara Kampuchea adalah pemerintah 
koalisi, walaupun pemerintah tersebut tidak secara 

langsung memerintah Kampuchea, hal itu juga terbuk- 
ti dengan mdanya pengakuan yang diberikan oleh ma
syarakat internasional melalul PBB, namun berdasar : 

pertimbangan polltis, suatu negara juga berwenang 

untuk mengakui pemerintah Heng Samrin yang mengua- 

?ai secara de facto negara Kampuchea.
e. tJpaya penyelesalan masalah Kampuchea ini, antara ! 

lain telah dlusahakan oleh negara-negara ASEAN. Mi- 
salnya dengan mengadakan Konperensi Internasional 

tentang Kampuchea sampai pada penyelenggaraan per
temuan tidak resmi para pihak yang sedang bertikai 

di Kampuchea. <

2. Saran
Mengingat telah berlarut-larutnya masalah Kampu-„ 

chea, maka sebaiknya iliadakan perundingan-perundingan 
yang konkrit guna mencari suatu penyelesalan konflik 

Kampuchea, misalnya melalul pertemuan semacam Jakarta 
Informal Meeting*. Perundingan-perundingan itu dapat me- 
liputi:

1. Penarikan mundur secara bertahap pasukan Vietnam 

dari Kampuchea sekaligus mencari cara-cara untuk 

mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah sebagai
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kelompok yang mempunyai personil angkatan bersen- 

jata yang paling besar.

2. Diadakan suatu penentuan naslb sendiri dari rakyat 

Khmer yang bisa dilakukan berdasarkan referendum 
kemudian disusul oleh suatu pemilihan umum untuk 
membentuk pemerintahan baru di Kampuchea. Referen-. 

dum, pemilihan umum serta penarlkan pasukan Vietnam 

itu dapat dilakukan dibawah pengawasan PBB.
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