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BAn VIII
PENlJ11JP: PROSPEK PENYELESAIAN KONFLIK KANBOJA

Konfli1(.-konflik di Kamboja -

1

1

kemerdekaan
saudara

~tuk

sejak masa berlangsungnya gerakan

mengakhiri ko1onialisme sampai ke pecahnya

perang

pada tahun 1970-1975, dan sampai pula lee terjadinya

invasi

~~~

·1I

Vietnam ke Kamboja -

semuanya memperlihatkan satu po1a yang

sarna;

yaitu,

sebenarnya

utaP.l.a

1

!

1
s

j

yang

barn-m.

konflik-konflik

tersebut

inte:tTiat antara

kekuatan-kekuatan

Konflik-konflik di
meluas

karena

mengundang

menguntungkan

J

untuk

lain ada1ah

politik yang

Kamboja ini sela1u menjadi

tangan pihak luar.

penyebab

pertikaian-pertikaian
ada

di Kamboja.

semakin

pihak-pihak yang, bertentangan di

campur

1

tak

se1a1u menjadi

r.fereka

rumit

Kamboja

dan

se1a1u

yang bersengketa

berharap barnolS. campur tangan pihak 1uar itu akan dapat membantu dan
pihaknya;

padahal negara-negara 1uar yang

diundang·

campur tangan itu dapat dipastikan akan sela1u berniat
y'

memperjuangkan
Kamboja
terdapat

atau

kepentingannya
kepentingannya

sendiri,

baik kepentingannya

diIndocina pada

~nnya.

Di

kesesuaian antara kepentingan kekuatan-kekuatan

untuk
di
Slnl

yang

bertarung di Kamboja dan negara-negara luar yang masuk 1<.& kawasan
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tersebut.

Dan pada akhimya pihak luar itulah yang

lebih banyak

memetik keuntungan.

Kesllnpulan kedua yang dapat
Kamboja

ini

ialah, bahwa -

ditarik dari

baik dikaj i dari

sejarah konflik

sudut

geopolitik maupun setelah dipelajari faktanya secara
Vietnam memang

.

kmvasan

pertimbangan
realistik

sukar dielakkan untuk tidak menjadi

---_.

~

Indocina.

pemunpln di

Setidak-tidaknya Vietnam memilih kemungkinan

besar ikut muncul sebagai prj.mus1nter pares di kawasan ini.

Akibat

'-~,-

dari
I

kenyataan

ini

ialah,

bahwa

setiap

tindakan' yang

hendak

I

mengabaikankepentingan keamanan dan integritas wilayah nasional

:

Vietnam

··i

I,
t

.--~...--

-,'

akan

selalu menimbulkan konf]Ak dengan negara ini.

prinsip hidup berdampingan secara damai dan

tetapi

Akan

prinsip non

intervensi bagaimanapun juga harus dihonnati dan dipatuhi oleh semua
negara, juga oleh Vietnam di Indocina.

Pelanggaran

prinsip-prinsip

tersebut akan menjadi preseden buruk yang bukannya tak mungkin bakal
i

f

,

menunpa

pula

negara-negara

lain di kmvasan

Asia

Tenggara.

i

•

Pelanggaran prinsip seperti itu akan jelas menghambarkan realisasi
gagasan untuk. menjadikan Asia Tenggara suat':1 zone yang damai, bebas
dan - netral.

akan

Padahal gagasan seperti itu, kalau dapat

dapat menjadi

landasan

stabilitas

diwujudkan,

dan kerjasama

negara-negara Asia Tenggara yang mempunyai

antara

sistem sosial-politik

yang berbeda-teda itu.

Untuk

menggambarkan

prospek

penyelesaian konflik Kamboja,
~

berikut

ini akan dijabarkan terlebih dahulu ~;r berbagai

pihak

1~

dalam konflik di Kamboja, kerudian dipaparkan langkah-langkah yang
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•,
i

i

telah diambil untuk menyelesaikan konflik itu.
dengan

pengajuan

Bab 1n1 akan ditutup

beberapa alternatif yang mungkin

dapat

ditempuh

sebagai modus untuk menyelesaikan konE! ik Kamboja tersebut.

Pandangan Berbagai Pihak

Invasi

Vietnam ke Kamboja pada akhir tahun 1978

1ebih

tepat

-----

kalau dipahami sebagai usaha Vietnam untuk mengkonsolidasi diri guna
menjamin keamanan dan integritas
sebagai

usaha ekspansi

Dengan

tindakan

~lilayah

teritorial

nasio0?1nya;

(atas

dan. tidak

dukungan Uni

Soviet).

t

•

~

I

kesatuan

itu Vietnam

sebenaroya. bermaksud

menciptakan

yang erat atau special relationship, antara ketiga

negara

~

Indocina.

Untuk maksud ini Vietnam memang mempunyai pengaruh

atas kedua negara tetangganya itu (Kamboja dan Laos).

besar

Pengaruh

itu

akan demikian besar sehingga kedua negara tetangganya itu tidak 1agi
f•

!
j,
I

]

akan

dapat

digunakan 01eh kekuatan 1uar (seperti

Amerika Serikat) untuk menyerang wi1ayahnya.

Cina

atau

Tindakan Vietrtar.l

yang

bermotifkan nasionalisme itu diambil. berdasarkan pehga1aman
bahwa manaka1a rejim yang berkuasa di Kamboja mengambil

•

bersahabat

I

se1alu mengundang pihak 1uar,

1

oleh

dengan Vietnam, penguasa di negara
yang~

sejarah

sikap

tak

ini

akan

tetangga

mempunyai kepentingan di

"'~.

untuk menganggu atau bahkan menyerang Vietnam.

Indocina,
invasi
kuatnya

Vietnam ke Kamboja itu bo1eh diduga memang

Maka,

disebabkan oleh
da1am

ini.

Kebanggaan yang berlebih-lebihan karena kemenangan revo1usinya

atas

Perancis

perasaan nasionalismenya yang berakar sosia1

dan Amerika Serikat, serta
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politik yang diberil<an oleh Uni Soviet tentu saJa ikut pula menjadi
sebabnya.

n~gara

Akan tetapi tindakan Vietnam menginvasi

tetangganya itu,

apapun juga dalihnya, jelas telah melanggar prinsip 'non

intervensi

~-

atas

negara lain yang merdel<a dan berdaulat

Ha.ka,

I.

bukan barang

aneh kalau Vietnam karena lang\<abnya itu sarnpai diprotes dan dicela
keras

oleh dunia internasional, terutama juga

oleh negara-negara

anggota ASEAN (yang khawatir kalau-l<alau tindakan seperti
menjadi

I

I

Yang lebih mengkhawatirkan negara-negara ASEAN

ialah

bahwa

tindakan Vietnam tersebut serta merta akan melibatkan. negara

besar

tertentu (Uni Soviet), dan bukan nrustahil

pula keterlibatan negara besar lainnya.

al<an

Apabila hal

"mengundang"

..

~nl.

terjadi, maka kehendak ASEAN untuk menjadikan kat-Iasan Asia
sebagai
:

akan

preseden yang buruk untuk memperjuangkan suatu kepentingan

nasional) .
••

i~u

'zone

yang damai,

bebas

dan netral t

.

sampal

Tenggara

bal<al menghadapi

halangan.

Pan<iangan ASEAN.

I

i

Banyak usaha

telah dilakukcln oleh ASEAN untuk menyelesaikan

masalah yang timbul sejak invasi Vietnam ke Kamboja, baik usaha yang
dilakukan

secara

multilateral

(melalui

forum

Perserikatan

Bangsa-Bangsa) maupun yang diusahakan secara bilateral (let-Tat dialog
langsung dengan Vietnam).
dari

wilayah Kamboja,
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negara-negara

Barat (MEE) dan Jepang untuk menghentikan

bantuan ekonani kepada Vietnam.
kekerasan

SURABAYA

(militer),

pemberian

Secara sadar ASEAN menghindari cara

karena cara ini

dikhawatirkan malahan akan

Di

mengakihatkan kawasan Asia Tenggara menjadi tidak stabil.

satu

pihak ASEAN melakukan tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang cukup
keras,

tetapi di pihak lain ASEAN memperlihatkan

sikap akanodatif

terhadap Vietnam melalui dialog langsung (khususnya oleh
dan Malaysia).
dan netral

Bagi ASEAN, kawasan As ia Tenggara yang dama i, behas,

akan

diselesaikan

Indonesia

dapat

terl~bih

dicapai

apabila - konflik Kamboja

dahulu., dan untuk maksud ini

dapat

Vietnam harus

menarik pasukannya dari wilayah Kamboja.

Setidak-tidaknya telah ada lima langkah
diajukan ASEAN sejak tahun 1979.

penx-¢J~~ian

Yang pertama a

\

yang telah

lah usul

yang

diperjuangkan ASEAN kepada Perserikatan Bangsa-Bang

yang kemudian

diterima

Bangsa-Bangsa

sebagai Resolusi Majelis Unun Perserikat n

nanor 34/22 ta.hun 1979, yang diperkuat lagi dengaj Resolusi

35/6 tahun 1980, berisi antara lain usulan-usulan agar:

naoor

.

1. semua tentara asing ditarik mundur dari wilayah
I

Kamboja;

i

i
j

I
I

2. rakyat Kamboja diberi keserilpatan untuk menentu

kan masa depannya sendiri (self-determination);
3. diusahakan suatu penyelesaian politik yang me
nyeluruh dengan menyelenggarakan suatu konferensi.
intemasional mengenai masalah Kamboja;
4. menghimbau semua negara dan badan-badan kemanusian
untuk menberikan bantuan kepada rakyat Kamboja
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atas dasar nondiskrUninasi, termasuk bantuan
kepada orang Kamboja yang mengungsi ke negara te
tangga (Thailand);
5. meminta bantuan Sekretaris Jendral Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk mengkoordinasi bantuan
bantuan tersebut, dan menyalurkannya kepada
rakyat Kamboja yang memerlukannya;
6. menghUnbau semua pihak yang bersengketa untuk
menghentikan pertikaian dan menyelesaikan per
tikaian itu secara damai;
{

7. meminta Sekretaris Jendral' Perserikatan Bangsa
Bangsa untuk menjajagi kemungkinan penyeleng
garaan suatu konperensi internasional untuk
menyelesaikan konflik di Kamboja itu.
Kedua

resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut di atas,

yang

mendapatkan dukungan yang rr.eyakinkan di Majelis Unum, ternyata beltun
mampu sedikitpun

mengubah~ikap-dan

-,-~--

pendirian Vietnam yang tegar.

langkah penyelesaian kedua yang pernah diajukan adalah langkah
terobosan

yang

dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia

mengajukan alternatif lain yang lebih bersifat
kepentingan

Vietnam.

a~-

langkah yang dimaksud

ialah

untuk
terhadap
langkah

penyelesaian yang dibicarakan dalam suatu pertemuan antara Presiden
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•

Suharto dan Perdarta Menteri Malaysia Hussein Onn pada bulan Maret
1980 di Kuantan, Malaysia.

Pertemuan ini mengeluarkan pernyataan

yang lebih dikenal dengan sebutan

Kua~inc~ples.

Kedua negara

berpendapat bahwa kesediaan negara-negata besar untuk tidak campur
tangan dalam urusan dalam negeri negara-negaraAsia Tenggara akan
merupakan

syaratpenting untuk penyelesaian masalah

Kamboja.

Tanggapan Vietnam atas pernyataan ini bersifat mendua: tidak terlalu
negatif

tetapi

juga tak terlalu positif.

oleh kedua negara ASEAN itu atas
mengamankan diri
Vietnam;
kurang

Pengakuan

alasan Vietnam

tak

langsung

(yang harus

dari ancaman Cina) memangdinilai positif oleh

akan tetapi oleh Vietnam pemyataan te"rsebut juga dinilai
lengkap,

Amerika Serikat

karena Kuantan Principles

itu tidak menyebutkan

sebagai negara besar yang harus pula

ikut diseru

agar tak turut campur dalamurusan dalam negeri negara-negara Asia
Tenggara. 1 .

Usul

langkah penyelesaian yang ketiga adalah usul yang

konsep tentang Kamboja yang netral.

•!

,

karena

kursi

berisi

Usul ini dikemukakan oleh ASEAN

Kamboja Demokratik

(Pol

Pot)

dipersoalkan

di

~

Perserikatan
reputasi

Bangsa-Bangsa.

(Pemersoalan

rejim Pol Pot yang buruk sebagai

terjadi

karena

"pembantai

rakyat

lnl

~

Kamboja

U
,

dan

sekaUgus

Juga

kekhawatiran pihak-pihak yang
..,

dimaksudkan

untuk

terlibat dan yang

mengurangl

terkena akibat

1"

Indocina).

Usul

tentang Kamboja yang netral

lnl

i

konflik di

•

disepakati oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada pertemuan yang

..,1

mereka selenggarakan di Manila pada tanggal 17 dan 18 Juni 1981, dan
berisi keputusan- keputusan sebagai berikut:
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Usul-usul

seperti ini -- seandainya diterima dan dilaksanakan

secara pasti sebenarnya akan dapat mengakhiri gerakan politik dan
~?'

gerakan militer Khmer Merah.
kekejaman-

kekejamannya

Kelompok politik 1n1,mengingat

pada waktu yang

lalu

terhadap rakyat

Kamboja, jelas tidak akan mungkin dapat memenangkan pemilihan umum.
Akan

tetapi,

walaupun Cina tidak menolak secara keseluruhan usul

menyeluruh tersebut, justeru Vietnamlah-ang menolak usul-usul

itu.

Vietnam masih saja melihat kemungkinan munculnya ancaman Cina di
Kamboja untuk kemudian menyerang Vietnam.

Bagi Vietnam, usul ASEAN

j

itu kurang menjamin kepentingan nasionalnya secara meyakinkan.

1
;

Sementara . itu, seperti sudah dapat diduga, usul ini pun pada waktu
itu tidak dapat disetujui oleh Khmer Merah. 2

,

.

,

Usul

langkah penyelesaian yang keempat adalah langkah untuk

mendorong kelompok-kelompok politik anti-Vietnam agar membentuk
"'t

.---'

suatu pemerinta~~ 'koalisi anti-rejhn Heng Samrin.

~

-f
J

.,•

diusulkan

oleh

ASEAN

karena

selama

1nl

Langkah

1n1

resolusi-resolusi

-.

44

Perserikatan Bangsa-Bangsa

tak perriah diindahkan oleh Vietnam .

Terbentuknya Pemerintah Koalisi juga akan memudahkan upaya untuk
kursi

mempertahankan
Bangsa-Bangsa.

Kamboja

Demokratik

di

Perserikatan

Maka, setelah melalui proses tawar-menawa;-, setengah

pemaksaan . dan persuasi,' suatu koalisi yang longgar antara kedga
kelompok perlawanan anti-rejhn Heng Samrin berhasil dibentuk pada
Pemerintah Koalisi' Kamboja.
bulan Juni 1982 di Kuala Lumpur. 3
Denokratik
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Presiden/Kepala Negara (mewakili kel<XIlpok Royalis, Funcipec),
Scunphan sebagai \vakil

Presiden,

merangkap Menteri

Khieu

Luar Negeri

(mewakili kepentingan Khmer Merah), dan Son Sann sebagai Perdana
Menteri (mewakili Front Pembebasan Nasional Rakyat Kamboja,

KPNLF).

Bagi ASEAN, Pemerintah Koalisi ini dapat digunakan sebagai

sarana

untuk mencari dukungan internasional gUM memaksa Vietnam berunding
.---
dan mematuhi resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan
dunia

internasional atas pembentUkan pemerintah koalisi

sangatlah

besar sebagaUnana tampak ketika Pangeran Sihanouk selaku Presiden
Pemerintah Koalisi berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
lnl

J

·•·

j

I

langkah

tentu saja ditentang kuat-kuat oleh Vietnam, dan Vietnam tanpa

ragu melukiskan Pemerintah koalisi ini sebagai gabungan kekuatan
yang sebenarnya saling bertentangan, dan pada hakekatnya tak lebih
daripada kekuatan Khmer Merah dengan baju baru.

j

Usul ASEAN terakhir,

ialah usul kelima,

" talks.
menyelenggarakan suatu pt'"oximity
,
~

.:•
!

.

Menteri

adalah usul untuk

Usul ini disepakati para

~;

Luar Negeri ASEAN sewaktu mereka bertemD di Thailand pada

tahun 1985. . langkah ini pun menggambarkan tekad ASEAN untuk
mengakomodasi kepentingan Vietnam tanpa meninggalkanprinsip bahwa
-~

ViE!tnam bagaimanapun juga harus keluar dari wilayah Kamboja.

Usul

ini pada mulanya diajukan oleh Malaysia, dan -- setelah dimodifikasi

.

untuk mengatasi keberatan dua anggota ASEAN lainnya -- akhirnya

1

disepakati sebagai usul ASEAN.

j

Dalam usul Malaysia, proximity talks

f

itu pada mulanya dimaksudkan sebagai pertemuan antara

para pihak

yang bersengketa di Kamboja; yaitu antara Pemimpin Pemerintahan
Koalisi Kamboja Demokratik (Pangeran Sihanouk) dan pemimpin rejim
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Republik Rakyat Kamboja (Heng Samrin).
t~laysia

ruangan

diusulkan

ialah, bahwa kedua delegasi akan ditempatkan di dalam dua
terpisah dalam satu gedung.

mondar-mandir dari
dari

Prosedur yang

Perantara

satu ruangan ke satu ruangan -

yang akan
akan ditunjuk

pihak ketiga, atas dasar kesepakatan kedua belah

bersengketa.

Thailand dan Indonesia menolak usul

pihak yang

tersebut

karena

mengkhawatirkan tersiratnya pengakuan terhadap legitimasi rejun Heng
Srunrin di dalam usul versi Malaysia itu.
hangat,

usul Malaysia

Melalui pembicaraan yang

tersebut akhirnya dlinodifikasi.

Usul

proxlinity talks Inl kini tidak lagi dimaksudkan untuk mempertemukan
pemerintah Koalisi Kamboja Demokratik dengan rejlin Heng Samrin,

j

1
j

melainkan mempertemukan Pemerintah Koalisi Kamboja Demokratik dengan
Vietnrun;

4

.-----

sementara itu rejlin Heng Samrin boleh saja ikut didudukkan

sebagai anggotadelegasi Vietnam.

(Dengan cara

lIll

pengakuan

tak

I

langsung

terhadap eksistensi rej lin Heng Samrin dapat

dihindari).

Usul proxlinity talks ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan
diajukan dalam kaitan

prasyarat-pr~arat
"

lain, seperti dilakukannya

~/"'

penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja,
1
!

diselenggarakannya

pengawasan oleh sebuah komisi pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa,
diupayakannya rekonsiliasi nasional, dan dilaksanakannya
nasib sendiri oleh rakyat Kamboja.
ditl;>lak oleh Vietnrun dan Cina,

...
;

Usul ini
akan

tetapi

ternyata

penentuan
tak hanya

juga bahkan oleh

Pemerintah Koalisi Kamboja Demokratik sendiri .

1
oj

:

Kecuali mengambil langkah-Lmgkah politik di atas, ASEAN Juga
memmpuh cara lain.

ASEAN menghlinbau negara-negara Barat

(r'1EE)

J

Jepang, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara non
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blok,

serta

I embaga-lembaga bantuan

lembaga-Iembaga

kernanusiaan)

bantuan ekonani dan

t~knis

internasional

agar untuk sementara menghentikan

kepada Vietnam, sampa1 Vietnam menarik

pasukan-pasukannya dari \l1ilayah Kamboja.
u~tuk

(kecuali

Langkah 1n1 dimaksudkan

memberikan tekanan ekonomi kepada Vietna~ agar segera kel~r

dari Karnboja.
bahwa

Cara ini juga dimaksudkan untuk meyakinkan Vietnam

tanpa bantuan dari negara-negara Barat dan Jepang,

ia akan

kian harus menggantungkan diri pada Uni Soviet, suatu kenyataan yang
diperkirakan tidak akan dikehendaki oleh Vietnam sendiri.
tetapi

Akan

langkah ini pun temyata tak juga mampu menggeser Vietnam

sedikitpun dari sikap dan tekatnya yang tegar itu.

Mempelajari

langkah-Iangkah politik dan ekonomi yang ditempuh

ASEAN selama ini dapatlah disimpulkan bahwa ASEAN memang benar-benar
bertindak offens if ,

dan keluar tampak selalu konsisten memegangi

prinsip 'non intervensi atas negara lain yang berdaulat' tetapi juga
cukup akanodatif untuk memikirkan kepentingan-kepentingan
nasional

Vietnam.

..

selama 1n1

ke~nan

Walaupun beghu, secara keseluruhan sikap ASEAN

twnpak condong membenarkan dan memperkuat cara-cara

Thailand meggarap permasalahan di Karnboja itu.

Bagaimanapun Juga

ASEAN menyadari barnva Thailand adalah negara garis depan (front line
--;;;:~

state) yang secara langsung akan
itu.

mener~

akibat konflik di Kamboja

Yang masih menjadi pemikiran hanyalah,

bahwa cara Thailand

mendekati masalahnya ini terlalu banyak kesejajarannya dengan gar1s
st'rategi Cinaj

dan malahan bisa menimbulkan dugaan bahwa' telah

terjadi 'semacam kolusi antara Cina dan Thailand 1n1.

Padahal

beberapa negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia,
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perseps1 yang berbeda dengan persepsi

asal datangnya ancaman itu.

Thailand

mengena1

Bagi Indonesia dan Malaysia,

kebijakan

Thailand untuk bekerjasama dengan Cina justeru akan lebih

merugikan

Thai~and,

dan

juga malahan akan merugikan kepentingan

ABEAN

pada

umumnya.

Kesediaan Thailand untuk membantu Cina menekan Vietnam di

Kamboja

justru

akan memberikan kesempatan

kepada

Cina

untuk

meningkatkan kemampuan ekonami dan militernya melalui empat
modernisasinya.

Sementara

itu,

langkah

itu

akan

program

memperlemah

Vietnam, dan pada gilirannya akan menyebabkan Vietnam ini akan .kian
bergantung

pada

militer.

lini

Pada

negara-negara

Soviet, baik

akhirnya,

yang

secara
akan

ekonami

mengancam

maupun

secara

Thailand

anggota ABEAN lainnya tidak hanya Cina,

akan

dan
tetapi

juga lini Soviet.

Maka, mempertimbangkan semua kemungkinan i tu, sudahlah
kalau ASEAN mempertimbangkan
berstra tegi :

dan mengambil

langkah

~vaktunya

lain,yan!;

----

di satu pihak membantu pertumbuhan Vietnam yang

berfungsi

mampu

sebagai negara penyangga yang mampu menahan ancaman
y
terhadap . integritas negara-negara ASEAN, namun di pihflk lain

---

mampu menjamin keamanan dan integritas \o1ilayah Thailand.
seperti
.,.t

.

ini

bolehlah

Langkah..,.langkah

yang

disebut strategi

ganda

di tempuh ASEAN selama

~l~

ln1

Cina
juga

Strategi
strategy),

sebenarnya

sudah

4

dapat dibilang dan ditafsirkan sebagai langkah-langkah yang bertumpu
pada strategi ganda itu.
dimaksudkan

untuk

Strategi yang pertama adalah strategi yang
mendukung

langkah-langi<.ah

yang

membela

~'

kepentingan-kepentingan strategik Tha~~and (dalam posisinya
neg.ara

garis. depan).
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mendukung

langkah-langkah yang sebenamya merupakan akanodasi atas

kepentingan-kepentingan strategik Vietnam.

Kesan yang diperoleh mengenai
ganda

penganu~an

ASEAN pada strategi

1n1 ialah, bahwa ASEAN tampak kurang tegas

langkah-langkahnya menghadapi

perrnasalahan Kamboja

benarkah kesan ini? Tidakkah alasan ASEAN
sE~perti

dalam menetapkan

menemp~..'CI

Tetapi

itu.

strategi ganda

itu ialah untuk memperoleh keuntungan maksimal dari

konflik yang ada itu?

situasi

Permasalahan Kamboja yang berkepanjangan itu

ternyata menguntungkan ASEAN juga, baik secara kolektif sebagai
aSOS1aS1 maupun secara individual bagi masing-masing negara;

(dan

tidak hanyamenguntungkan Cina yang tengah melaksanakan modemisasi
Bagi ASEAN sebagai asosiasi,

itu).

perrnasalahan Kamboja

telah

terbukti memperkuat solidaritas dan kohesinya, dan telah memajukan
peranan dan posisi ASEAN dalam percaturan politik internasional.
3&gi masing-masing anggota ASEAN, konflik di Kamboja yang melibatkan
berbagai

kelompok

dan

negara

komunis

telah

memungkinkan

negara-negara anggota ASEAN ini meningkatkcin ketahanan nasional
masing-masing

dengan melaksanakan pembangunan tanpa

mengalami

gangguan subversi komunis yang berarti.

Apakah

tindakan ASEAN menggunakan strategi ganda -- yang

ternyata menguntungkannya
purpose) ,

ataukah

merupakan suatu peristiHa

memberikan berkat tersamar
kedua-duanya.
berkat

itu -- direncanakan secara sengaja
kebetulan

(blessing in disguise)?

yang

Barangkali

Konflik Kamboja yang berkepanjangan itu telah menjadi

tersamar demi keuntungan negara-negara ASEAN;
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ASEAN yang masih rapuh pada awal pembentukannya kini -terjadinya invasi Vietnam -- telah berubah kuat.
mungkin saja dikategorikan sebagai hasH

setelah

Strategi itu pun

rencana yang disengaja

untuk menghadapi artcarnan komunis dalam negeri (khususnya di Thailand
dan Malaysia),

karena konflik di Kamboja antara

pihak-pihak yang

sarna-sarna komunisakan mengurangi kemungkinan munculnya bantuan
kanunis Cina atau Vietnam kepada gerakan subversi komunis
negara-negara ASEAN.

di

Indonesia sendiri tidak akan dapat berbuat

lain kecuali mendukung berlangsungnya.strategi ganda itu;

di

satu

pihak 1a bersikap tanggap kepada kepentingan strategik Thailand,
nrum~

di pihak lain mencoba mengakomodasi kepentingan Vietnam.

Semua itu dUnaksudkan agar ia mudah mendapatkandukungan dalam soal
TUner Timur dan Irian Jaya di forum internasional.

Indonesia baru

akan berani mengambH prakarsa lain yang tegas apabila masalah Timor
Timur dan Irian Jaya telah dapat diatasinya.

Langkah alternatif lain berstrategi ganda itu perlu dHakukan
berdasarkan

pertimbangan-pertim~an

berikut ini.

Pertarna,

tujuan

ASEAN dan Cina dalam konflik Indocina sangatlah berbeda.

Cina

-

hendak memperlemah Vietnam untuk dapat menguasai

,

batu loncatan guna memperlebar sayap pengaruhnya ke Asia Tenggara;

•

sedangkan ASEAN hanya
Kamboja,

Indocina sebagai

ingin menekan Vietnam agar keluar dari

dan tidak bersungguh-sungguh hendak memperlernah Vietnam.

Cina berkepentingan agar konflik di Kamboja dapat berlangsung
berkepanjangan,

dan memeras serta

mengura~

sedangkan ASEAN (kecuali barangkali Thailand)
yang kuat' dan berpengaruh di Indocina,
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kemampuan menahan ancaman Cina ke negara-negara ASEAN.

Kedua,

alasan Thailand untuk bekerjasama dengan Cina ialah agar Cina

tak

lagi membantu Partai Kcmunis Thailand; akan tetapi ,alasan seperti
1n1 sebenarnya sudah tak relevan lagi, karena langkah-langkah yang
ditempuh Pemerintah Thailand beberapa tahun
melumpuhkan partai tersebut.
Vietnam secara
tentara

1nl

telah

Ketiga, alasan Thailand untuk menekan

terus menerus ialah bahwa Kamboja

pendudukan Vietnam ke Kambojasudah

alasan demikian

terakhir

itu sebenarnya kurang tepat.

sejak masuknya

tidak netral

lagi;

Sudah sejak waktu

berkuasanya Lon Nol dan Pol Pot di Kamboja itu sebenarnya Kamboja
sudah

tidak lagi netral.

Waktu itu Thailand malahan ikut membantu

salah satu pihak yang berkonflik di Kamboja, dan karenanya

tidaklah

tepat kalau Thailand sekarang mempersoalkan netralitas Kamboja.
KeE~,

Vietnam tampaknya masih mampu mengatasi keadaan ekonominya,

setidaktidaknya untuk sementara ini, kendati diembargo oleh HEE,
Jepang dan Australia.

Rakyat dan tentara Vietnam sudah

terbiasa

hidup sederhana, sedangkan Uni Soviet melalui COMECON tetap membantu
ekonomi Vietnam.

Yang harus dipertimbangkan oleh ASEAN justeru

kemungkinan Vietnam kian menggantungkan nasibnya pada Uni Soviet.
Kalau hal ini sampai terjadi, maka kehadiran Uni Soviet di

Indocina

akan l?anyak diperkukuh, dan kejadian ini tentunya akan membahayakan
keamanan dan integritas negara-negara ASEAN yang non komunis

itu.

Dan akhirnya, kelima, Vietnam berpendirian' bab-la situ:a.::i di Kamboja
dan Indocina -- lebih-lebih kalau rejim Heng Samrin sudah mulai
menanamkan akar kekuasaannya dalam-dalam telah puma,

merupakan sesuatu yang

daq karenanya tak akan dapat diubah-ubah

lagi

untuk

dikembalikan ke situasinya yang semula.
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Apapun taruhannya, tampaknya Vietnam tidak akan bersedia mundur
dari

situasi

yang

secara jelas

telah dirasakan

lebih menjamin
--~

kepentingan nasionalnya.
politik yang
ialah,

terwujud di Indocina.

Kedua

dua

realitas

realitas

politik

itu

barnva rejim Heng Samrin sudah mulai menanamiur. akarnya di

Kamboja

walaupun

internasional telah

Vietnam memanfaatkan betul

bel~n

berhasil

mendapatkan

dan kerjasama dalam kerangka special

tumbuh di antara ketiga negara Indocina

di

pengakuan

relationships
bawah pimpinan

Vietnam.

Maka, mengingat kenyataan itu semua, perubahan strategi memang
diperlukan untuk mengakamodasi

realitas politik di

Kamboja dan

kehendak rakyat di megeri itu, tentu saja tanpa melepaskan prinsip
anti

'intervensi atas

negara lain yang berdaulat'.

Mengingat

ketegaran sikap Vietnam yang aoapkali tampak seolah-olah tak pernah
peduli pada opini dunia, perubahnn strategi juga diperlukan untuk
menghindarkan kemungkinan ASEAN kehilangan muka.

Singkatnya kata,

pemimpin-pemimpin ASEAN perlulah mencari suatu strategi yang dapat
memadukan moral dan prinsip internasional dengan

realitas

politik

yang ada.

Pandangan Vietnam

Sebagairnana
mengadakan

telah dijelaskan di atas,

alasan Vietnam untuk

invasi ke Kamboja tak lain daripada hendak merealisasi
~
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maksudnya

untuk memperkokoh

pos~smya

menghada:gi ancaman Cina.

Seperti pada dua kejadian sebelumnya,

yaitu ketika menghadapi

Perancis dan menghadapi rejim Lon Nol yang ditopang Amerika Serikat,
kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja hanya akan bersifat sementara.
Apabila kemungkinan ancaman Cina diperkirakan sudah tidak ada

lagi,

Republik Rakyat Kamboja dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
akan rp.empertimbangkan

penarikan pasukan.

Vietnrun agaknya akan

bersedia menarik sebagian dari pasukannya dari Kamboja asal

saJa

Thailand bersedia menutup jalur bantuan Cina kepada Khmer Herahnya
Pot dan kepada' kekuatan-kekuatan anti Vietnam lainnya.

Pol

Ketiga

negara Indocina bersedia menanda-tangani perjanjian bilateral

..

untuk

..

menjamin koeksi~rtsi damai dengan Cina berdasarkan pnns ~ p-pnns ~ p
(a)
wi1ayah;

saling menghonnati kemerdekaan,

kedaulatan dan

integritas

(b) tidak mengadakan intervensi atas urusan da1am negeri

pihak lain;

(c) memelihara hubungan bertetangga baik;

dan

(d)

Negara-negara

menye1esaikan semua pertentangan dengan ja1an damai.

Indocina bersedia berunding dengan negara-negara tetangga ASEAN dan
Cina untuk menciptakan ka\vasan Asia Tenggara sebagai. 'zone bebas
sejati,

damai dan netra1'

pikiran yang

(Z<X;IPAN).

Demikianlah .pokok-pokok

terkandung dalam Pernyataan Konperensi Menteri Luar

Negeri Vietnam; Kamboja dan Laos mengenai perdamaian,

stabi1itas,

persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara yang dinyatakan pada

·

tangga1 28 Januari 1981.

t
i

Da1am wawancaranya dengan Vietnam News Agency,

Menteri Luar

Negeri Vietnam Nguyen Co Thach mengatakan baffi..a situasi di Kamboja
dapa t

,
berkembang ke arah I l.Illa
kemungk'lnan. 5
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berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan ASEAN untuk .menentang
Indocina,

negara-negara
konfrontasinya
Kedua,

dan ASEAN melaksanakan

yang sekarang

kebijai<.sanaan
Indocina.

terhadap negara-negara

negara-negara Indocina, ASEAN dan Cina memperbaiki hubungan
Ketiga, Cina -- dengan berkolaborasi dengan Amerika

antar-mereka.

melancarkan perang besar-besaran

Serikat dan ASEAN ketiga

Keempat, ASEAN dan negara-negara Indocina

negara Indocina.

memperbaiki

terhadap

antar-mereka,

hubungan

negara-negara . Indocina.

sedangkan

memusuhi

Cina

Kelima, Cina dan negara-negara

Indocina

memperbaiki hubungan antar-mereka, sedangkan ASEAN melanjutkan sikap
permusuhannya

terhadap ketiga negara Indocina.

Vietnam,

demikian

menurut Co Thach, akan berusaha me\-rujudkan kemungkinan kedua,
terperbaikinya hubungan antara negara-negara Indocina,
Cina,

dan di lain pihak berusaha mencegah

keempat

dan kelima.

yaitu

ASEAN dan

terjadinya kemungkinan

Sementara itu, ASEAN (dan mungkin juga Cina)

tetap berpendirian bahwa perbaikan hubungan antara negara-negara di
Asia Tenggara,

dan pula pembicaraan tentang usaha. merealisasi

gagasan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai
bcoas

dan

netral • ,

barulah akan

pantas

fka~.,asan

,. yang . dama.i,
.~

dikerjakan

kalau

pasukan-pasukan Vietnam telah ditarik keluar dari wilayah Kamboja .

. Pandangan

Vietnam

yang

terucap agak lengkap dan

bulat

dikemukakan oleh Pham Binh, Direktur Lembaga Hubungan Internasional
Vietnam, pada suatu kesempatan dalam Seminar Indonesia-Vietnam yang
diadakan

di Hanoi pada

tahun

1984~

Menurut Binh,

beberapa

kemungkinan dan pilihan dapat terjadi dalam menyelesaikan konflik
Pertama, penyelesaian dilakukan secara
Kamboja
tersebut. 6
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menyeluruh atas

semua masalah yang

kestabilan di Asia Tenggara.
. menyepakati
Tenggara,
dapat

berkaitan dengan prdamaian,

Penyelesaian

lnl

dilakukan dengan

penarikan semua pasukan asing dari

pula

kawasan Asia

dan diakhirinya intervensi asing, sehingga Asia Tenggara

dijamin akan menjadi

zone

perdamaian,

persahabatan,

dan

kerjasama.

Kemungldnan

pertama.

ini sebe'1arnya bersesuaian dengan bunyi

Resolusi KTT Non Blok Ketujuh mengcnai Asia Tenggara,

bersesuaian

~

dengan pumusan ZOPFAN ASEAN, dan bersesuaian pula dengan usul
butir yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Laos di
Bangsa-Bangsa atas nama ketiga negara Indocina.

tujuh

Perserikatan

Menurut

Binh,

perundingan mengenai kemungkinan tersebut dapat dilakukan pada suatu
konperensi

regional ataupun internasional, asal saja

Konperensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
menyetujui

tidak berupa
Vietnam

tidak

diselenggarakannya konperensi mengenal Kamboja

diprakarsai

Perserika tan

Bangsa-Bangsa

karena

yang

Perserikatan

Bangsa-Bangsa mengakui reJlm Pol Pot, sehingga setiap tindakan untuk
menyetujui konperensi itu akan berarti mengakui Pol Pot.

Vietnam

mengusulkan suatu Konperensi internasional yang dihadiri oleh ketiga
negara Indocina, negara-negara ASEAN dan Birma; sedangkan dari
kawasan

diundang Uni

Soviet,

Cina,

Amerika Serikat,

luar

Ioggris,

Perancis dan India.

Pilihan kedua menurut Binh adalah penyelesaian yang

berupa

'penyelesaian sebagian' yang melibatkan ketiga negara Indocina dan
.---~Cina, dan ditujukan untuk menarik semua pasukan Vietnam dari seluruh
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\vilayah Kamboja, dan bersarnaan dengan itu juga diakhirinya ancarnan
Cina terhadap Vietnam.

lni akan juga berarti diakhirinya penggunaan

wilayah Thailand untuk pangkalan gerakan menentang negara-negara
lndocina, serta diakhirinya "penggunaan sisa-sisa rejim Pol Pot dan
kaum reaksioner Kh:ner Merah lainnya yang menentang rakyat Kamboja".

Pilihan

ketiga adalah Juga suatu

Pilihan ketiga

penyelesaian

ini akan melibatkan ketigg, negara

sebagian.

lndocina dan

Thailand atas dasar jaminan kearnanan bersarna bagi kedua belah pihak,
dan upaya menciptakan suatu zone yang

telah didaniliterisasi di

sepanJang perbatasan Kamboja-Thailand.

Kedua belah pihak akan

menyetujui suatu pengm-.7asan internasional
telah disepakati.

Kalau ABEAN,

atas

batas-batas yang

khususnya Thailand,

menganggap

kehadiran Vietnam di Kamboja sebagai pengancam kemnanan nasional
Thailand,

maka

("walaupun ini tidak benar",

demikian kata Binh)

ketiga negara Indocina menawarkan kepada Thailand suatu perjanjian
non agresl dan non intervensi, dan sementara itu membentuk suatu 
zone demiliterisasi di sepanjang garis perbatasan antara lbailand
dan negara-negara Indocina. 7

Pilihan keempat dinyatakan sebagai berikut:
penyelesaian

Sebehm suatu

menyeluruh atau suatu penyelesaian

-

sebagaimana dikemukakan sebagai al terna tif pertarna,
ketiga di atas -

dilakukan,

sebagian
kedua,

dan

suatu persetujuan bersarna perlu

diupayakan mengenal prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara
negara-negara" ASEAN dan negara-negara Indocina.

Persetujuan . ini

diperlukan untuk mencegah agar konflik yang ada sekarang ini
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dan pula untuk

meletakkan

dasar-dasar

guna

untuk mengatasi perbedaan yang ada antara kedua pihak.

Pilihan

kelima

--

adalah pilihan untuk mefilbiarkarr' saJasituasi
~

detvasa ini berkepanjangan tanpa penyelesaian apapun.
saJa

akan

negara

memperparah perbedaan pandangan

antara

Hal ini
kedua

tentu

kelompok

di Asia Tenggara itu, memperbesar kebencian antar-bangsa

kawasan

ini, dan akan meniadakan kemampuan bangsa-bangsa

m~

di

untuk

mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang mendesak.

Pilihan

keenam adalah

pilihan

untuk

membiarkan

situasi

bertambah buruk, sampai mencapai titik didih yang eksplosif dan

tak

-~

terkendali~

perang

yang hanya akan dimanfaatkan oleh Gina untuk mengobarkan

besar-besaran di Asia
(demikian

bertekad

untuk mempertahankan diri dari ancaman Gina

buruk.

akan

Pham Binb!)

Vietnrun dan

Indocina

Vietnam

kata

~enggara.

mendambakan

selalu bersiap-siap menghadapi

sekalipun,

yaitu apabila Gina -

negara-negara
perdamaian
seperti

situasi

yang

dan

yang

"terus

itu.
paling

bersekongkol"

denganAmerika Serikat, Jepang dan Thailand yang diduklmg ASEAN
melancarkan perang agresi kedua terhadapVietnam.

Dari enam kemungkinan itu, Vietnam menilai bahwa
AS~' dan- ~a-negara Indocina akan mampu

alternatif
.1

ketiga

kondisi-kondisi

"

dan

J

tertiadakan.

kedua,

dan

keempat.

negara-negara

sepenuhnya, meHujudkan

Apabila

m~

berhasil,

akan terciptakan untuk tenvujudnya pilihan

sedangkan kemungkinan kelima . dan
Demikian

pandangan Pham Binh,

keenam
yang

maka
perta~

jelas

rupanya

akan
dapat

1
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dianggap

sebagai

pandangan

resm1

yang mencerminkan pand.:.mg.:.m

Vietnam.

Dari seluruh uraian mengenai pandangan
diambil

Vietnlli~

kesirnpulan bah\va bagi Vietnam masalah

di atas dapatlah

Kamboja

itu harus

sudah dianggap selesai, dan karenanya tak perlu dipersoalkan
Kamboja

lagi;

sudah mempunyai hubungan khusus dengan Vietnam (dan

Laos)_

Dari keenam alternatif atau pilihan sebagaimana dipaparkan Pham Binh
di

atas,

dan juga dari lima kemungkinan perkembangan sebagaimana

dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Vietnam Co 1bah,
tak

nyata

kalau

satupun menyinggung-nyinggung soa1 penarikan pasukan Vietnam

dari Kamboja.

Kalaupun terbicarakan,

itu hanya mengenai

soal

penarikan sebagian pasukan saja, dan dengan syarat~syarat yang sukar
diterima oleh Cina, Thailand dan Khmer Merah.
al~n

posisinya di

Kamboja, sampai-sampai

Begitu yakin Vietnam
1a berani mengalihkan

pennasalahan Kamboja ini menjadi masalah ten tang l<etegangan antara
negara-negara
tersirat

ASEAN dan negara-negara

Indocina

(seperti

yang

dalam usu1nya tentang perlunya konperensi

regional

untuk

membicarakan gaga san Asia Tenggara sebagai ka\-/asan yang damai, bebas
dan netral) .

Tampaknya Vietnam

tidak akan bersedia melakukan

perundingan macam apapun sebelum ia me~ini.ltiga hal: yaitu barn·/a
rejLn Heng Samrin sudah mendapatkan dukungan kuat dari
Kamboja,

ancaman Cina

dikuasai

Pol

telah dihilangkan,

rakyat

dan Khmer Merah yang

1

1

Pot

telah dihancurkan.

Oleh karena

itu,

Vietnam

bertindak seolah-01ah hendak mempersilahkan agar negara-negara ASEAN
mau bersabar

sampa1-

rejLn Heng Samrin berakar di Kamboja

dan.

nrusuh-musuhnya lumpuh;
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Gareth Porter menyebutkan lima alasan mengapa Vietnam tidak
bersedia merundingkan masalah Kamboja. 8 Alasan pertama, Vietnam
percaya

bah\va masalah ekonominya akan dapat

mengubah kebijakan

interna'l

Vietnam yakin bahvla

.---

diatasi

guna merangsang

tekanan militer

dengan

Kedua,

produksi.

terhadap dirinya

cara

tak akan

hilang,

sekalipun apabila ia bersetuju untuk mengubah

Samrin.

Ketiga, Vietnam percaya bah\'la menyetujui usul negara-negara

ASEAN,

z

re.11.n1 IIeng

Cina dan Amerika Serikat mengenai masalah Karnboja

untuk

mernperoleh bantuan asing -- akan membuat ia dinilai telah bertekuk
lutut

kepada musuh, dan l<arena itu ai<an kehilangan . kemerdekaannya.

Keernpat,

1a melihat

menguntungkan

keseimbangan kekuatnn di Krunboja

sangat

reJlffi Heng Samrin, sehingga setiap kesediaan untuk

berunding akan berarti mengalah atau menyerah secara sepihak kepada
musuh.

Dan alasan kelima ialah,

bahvla

Vietnam percaya

barn.la

pertentangan antara Cina dengan beberapa negara ASEAN, demikian pula
konflik di dalam negeri Thailand mengenai Indocina,
akan

menghancurkan kesatuan

internasional

pada akhirnya

sehingga

berakhirlah

segala usaha untuk mengisolasi Vietnam.
;
4

,

Apa

yang dikernukakan Porter ini sebenarnya rnasuk aka 1 Juga.

Akan tetapi Porter kurang mernpertimbangkan kenyataan betapa Vietnam
semakin lama semakin

.~

pada Uni Soviet, dengan kemungkinan

bahwa

j

i
1

kernerdekaan yang diperjuangkan berpuluh-puluh tahun olehnya
akan lenyap. 9 Bagaimanapun juga Vietnam tak al<an membiarkan dirinya
bergantung mutlak pada Uni Soviet.

Vietnam

tentulah menyadari

kenyataan bahva upayanya menghindari ancarnan Cina
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menduduki

Kamboja) tak dimaksudkan untuk membiarkan dirinya

berangsur-angsur masuk ke dalam perangkap dominasi Uni
Menghadapi dilema seperti ini tentulah akan jauh

secara
Soviet. 10

lebih bijaksana

bagi Vietnam apabila ia juga mempertimbangkan kemungkinan bantuan
ekonomi dari negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang,
sehingga ketergantungarmya

independ~li.sinya

mempertahankan

Soviet akan

Mengingat pengalrunan sejarah Vietnam yang berhasil

dapat dikurangi.

Suviet

secara sepihak kepada Uni

sampal

tahun 1977,

dalam konflik antara Cina dan Uni
bukanlah mustahil

bahHa

demi

kepentingan nasionalnya sendiri -- Vietnam akan mempertimbangkan
pemulihan hubungannya dengan negara-negara Barat, dan karenanya juga
akan bersediamenanggapi seruan untuk segera berunding mengenai
masalah konflik Kamboja.

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya untuk diingat

ialah,

bahwa Vietnam tidak akan mungkin mengalahkan secara total perla\vanan
Khmer Merah,

KPNLF dan Funcipec.

Hal ini

berarti bahlila konflik

bersenjata di Kamboja akan masih :::erus beri<.epanjangan, dengan akibat
masih

akan

terus

terkurasnya enerj i

ketergantungan kehidupan bangsa

Vietnam,

ini dari

dan

menambah

logistik Uni Soviet.

Maukah Vi"etnam terperangkap dan terpasung dalam situasi seperti itu?

Pandangan Kambo j a

Bagaimana pandangan kekuatan-kekuatan politik yang bertikai di
Kamboja

mengenai berbagai upaya mencari penyelesaian
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tersebut di atas?

Secara

tnntnn

dapat <likatakan bah\-la pandan~EAN

pada tnntnnnya dapat diikuti dan didukung

ol~h

ket.iga

kelcmpok yang

..:::;...-,~_c

bergabung dalam Pemerintah Koalisi Kamboja Demokratik.

Hal

101

disebabkan oleh erat dan seringnya kontak yang dilakukan oleh ASEAN
dengan pemerintah Koalisi
Vietnam dianut

tersebut.

penuh sebagai

(tvalaupun di muka

tnntnn

Di

lain

pihak,

pandangan

pandangan pel!1erintah Heng Samrin

Vietnam selalu mengatakan

sikap

baht'la

pemerintah Heng Samrin ditentukan.secara bebas oleh pemerintah Heng
Samrin sendiri).

Pemerintah

,,,
.I

Republik Rakya t

Kamboja

plffip10an Heng

Samrin

berulangkali menyatakan kesediaannya untuk berunding guna membentuk
pemerintahan bersama denganKPNLF dan Funcipec, tetapi

.

.

~.

sekeJap pun mau menenma Khmer Herah k11k Pol Pot.

tidak akan

Vlalaupun tidak

sepenuhnya dan tidak selamanya sepaham dengan Khmer Merah, KPNLF dan
Funcipec selalu menolak tawaran Heng Samrin itu.
KPNLF dan Funcipec,
berstatus

,

Dalam anggapan

Heng Samrin tidaklah lebih dari

sebagai antek Vietnam.

tokoh yang

Kesediaan untuk berdialog dengan

~

"antek" 101 akan berarti mernaklumkan hancumya
.-_.. kesatuan Peme
rintah Koalisi, dan set<aligus berarti membenarkan
;;

~euntungan

.

.

tindakan 1nvaS1

•t

Vietnam ke Kamboja; padahal

politik yang dapat diperoleh

.j

dari kesediaan berunding dengan Heng Samrin mungkin akan tetap jauh

!

lebih sedikit daripada apa yang mungkin bisa dicapai dengan cara

It

i

tetap bertahan di dalam Pemerintah Koalisi.
masih

Oleh l<arena itu,

yang

terus dilakukan oleh Pemerintah Koalisi ihi ialah perJuangan

di dua front sel<aligus: yang pertama adalah operasi militer secara
gerilya dan dengan taktik serang-lari oleh masing-masing kelanpok;
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yang

kedua

adalah

internasional
tunggal,

diplanasi

lainnya.

melalui

Perjoangan di

.--

forum
dua

PBB

front

yaitu mengusir Vietnam dari wilayah

lnl

tetap

rejim Heng Samrin yang didukung oleh

mencoba mematahkan perlaHanan ketiga

Hingga

kini hasilnya hanyalah:

bah~va

forum

bertujuan

Kamboja.

sikap tegar 'Pemerintah Koalisi ini, sambil membenahi
masyarakat,

dan

Mereaksi

infra-struktur
tentara

kelompok

Vietnam

peda\vanan.

tidak ada satu pihak pun

yang

tampaknya akan mampu keluar sebagai pemenang.

Apapun

Juga

sikap

masin~nasing

pihak,

yang

seharusnya

sarna-sarna

disadari ialah bah\'la rakyat Kamboja sudah "muak dan

membenci"

Khmer

berarti
rakyat

Tetapi di pihak lain,

terhadap Vietnam.

tak akan lagi

menyembunyikan 'sikap

tal<.

lambat

permusuhannya

Ini berarti bah'Vla penyelesaian konflik di Kamboja

altan bisa lain kecuali mengkompramikan

berlaku

lnl

bahwa mereka menyukai kehadiran Vietnam; cepat atau
Kamboja

tidak

Merahnya Pol Pot.

amat

prinsip-prinsip

ke realitas politik yang ada; semua itu demi

yang

kesejahteraan

masa depan rakya t Kamboja.

Modus Penyelesaian Versi Indonesia

Setelah berbagai

usul

penyelesaian masalah

Krunboja

selalu

ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat dan yang berkepentingan dalB.l:l
konflik

Kamboja

selama

dua tahun terakhir ini,

malta

pada

Desember 1985 Pemerintah Indonesia mengajukan usul 12 pasal
dasar

baru untuk menyelesaikan masalah I<amboja.
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itu bersifat men~luruh,baik dalam hal dimensinya (yaitu politik,
militer, dan diplanasi) maupun dalam segi aktor yang diikut sertakan
untuk

merumuskan

pihak-pihak

yang

modus

penyelesaian masalah

terlibat,

atau the

pihak-pihak yang berkepentingan,
Secara

lebih terinei,

atau

kedua belas

Kmnboja

involved

parties,

the concerned

pasal

(yaitu
dan

parties).

itu berkenaan dengan

hal-hal~

1. kerangka aeuan strategik yang harus disepa
kati oleh pihak-pihak yang berselisih di
Kamboja, dan pula oleh pihak-pihak yang ber
kepentingan atas situasi di Kamboja;
2. kesepakatan mengenai tujuan strategik yang
memenuhi

kepent~ngan-kepentingan

strategik

senua pihak yang terlibat dalam kon£lik itu,
baik seeara lang sung maupun seeara tidal<
langsung;
3. jangka \,;raktu penyelesaian, sebagai salah satu
pedanan pelaksanaan kesepakatan;
4. format pertemuan sebagai forum yang menghasil
kan suatu penyelesaian yang disepakati;
5. proxinity talks, yaitu perundingan an tara
pihak-pihak yang berkonflik di Kamboja;
6. rekonsiliasi nasional antara semua unsur poli
·tik di Kamboja;
7. penarikan mundur semua tentara Vietnam dad
seluruh wilayah Kamboja;
....~

8. pembentukan zone sman dalam wilayah Kamboja

,

1
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dalam rangka proses penyelesaian;
9. pembentul<an pasukan keamanan internasional
sebagai penjaga ketertiban guna melancarkan
pelaksanaan proses penyelesaian;
10. pembentukan suatu komisi pengavlas internasio
na1 untuk menyaksikan dan mengCR'lasi proses
'penyelesaian.
11. pelaksanaan gancatan senjata di \"ilayah Kam
boja; dan,
12. penyelenggaraan pemilihan umum untuk menentu
kan suatu pemerintah yang baru dan tunggal di
Kamboja.

Usul

Pemerintah Indonesia tersebut -

oleh Menteri l.ua.r Negeri Indones ia untuk mencari
dari

i

usul

sebagaimana' dikemukakan

barulah merupakan

bentuk penyelesaian masalah Ka..'Ilboja.

dua belas' pasal itu dinilai menirnbulkan

dasar-dasar
Beberapa

kesukaran

hal
yang

karerianya diperkirakan akan menirnbulkan bahan perdebatan.

Pertama,

kesukaran untuk menetukan'negara-negara mana

terrnasuk

saja

yang

"

pihak-pihak yang terlibat (involved parties) dan negara-negara mana
pula

yang

termasuk

parties). 11
dan

tujuan

Kedua,

pihak-pihak yang
kesuka~hal

berkepentingan
merumuskan

(concerned

kerangka

acuan

semua

pihak

strategik yang dapat memenuhi kepentingaI1

yang terlibat, baik yang terlibat langsung maupun yang terlibat
langsung.

Ketiga, kesukaran menetapkan fonnat konferensi,

kesukaran
konferensi,
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tidak dalam konferensi itu (mengingat sikap Vietnam yang menolak
Khmer Merah) .

Dan keempat, kesukaran dalam hal

pembentukan zone

arnan dalam wilayah Kamboja yang dapat diterima oleh Thailand,

Khmer

Herah dan Vietnam.

Menanggapi
mendapatl~n

ASEAN

usul

pemerintah Indonesia --

ternyata

dukungan dan persetujuan dari negara-negara anggota

lainnya -- Vietnam,

mengaj~kan

yang

usul

berkenaan dengan

atas nama ketiga negara

balasan sebanyak lima pasal. l?-

:'~

Indocina

Kelima

pasal

itu

)

1. penarikan mundur pasukan Vietnam dari Hilayah

-Kamboja berdasarkan likuidasi kelanpok Pol
Pot;
2. jaminan akan hak penentuan nasib sendiri oleh

rakyat Kamboja, dan hak rakyat Kamboja untuk
bangkit lagi dari kehancuran bangsanya;
3. penyelenggaraan suatu pemilihan urnum yang di
saksikan oleh peninjau asing;

4. pembentukan zone darnai dan stabilitas, serta
pengembangan asas hidup berdampingan secara
damai; dan

5. adanya jaminan internasional atas persetujuan •
antar-negara di Asia Tenggara.

.

Vietnam tampaknya sepakat dengan usul Indonesia mengenal kerangka
acuan dan tujuan strategik, dan juga mengenai
rekonsiliasi nasional.

Al~n

~ximity

talks dan

tetapi Vietnam dengan tegar menentang

keikutsertaan kelompok Pol Pot dalam setiap proses penyelesaian
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masalah Kamboja.

Apakah
itu,

terlihat ada kemajuan dalam sikap Vietnam yang

ataukah

semua itu, sekedar retorika belaka?

terbaru

Memperhatikan

kesediaan Vietnam untuk menarik pasukannya menarik pasukannya

dari

wilayah Kamboja, sekalipun dengan syarat likuidasi kelompok Pol Pot,
tampaknya

terdapat perubahan sikap di pihak Vietnam itu.

sebenamya

dapat

menerima

kelompok Khmer Merah,

Vietnam

asal

tanpa

keikutsertaan klik Pol Pot (seperti Ieng Sary, dan Son Senn).
yang

kini

kelompok

berkuasa di Phnom Penh pun
(bekas)

sebenamya

Khmer Merah, seperti misalnya

Rejim

didominasi

Heng

oleh

Samrin,

dan

Vietnam tanpa ragu dapat menerima kenyataan itu.

Kemungkinan kedua,

Vietnam baru akan bersedia menerima

Khmer Merah

yang

Funcipec itu pada akhir dasawarsa

1980

berkoalisi

dengan

KNPLF. dan

kelompok

nanti, yaitu kalau rejim Heng Samrin diperkirakan akan sudah mapan,
sementara
Kalau

di Hanoi pun sudah akan terjadi

saja Vietnam mau menerLna pendapat bahwa Khmer Merah itu

selalu bisa
usulnya

perubahan kepemimpinan.

yang

disamakan

begitu saja dengan

"klik Pol

Patti,

tak
maka

lima pasal itu bolehlah dikatakan' sudah mengandung

perubahan sikapnya.

Q)cktail Party

.1
l

Untuk membicarakan

usul

dua belas

pasal

yang

diajukannya,

.

J

Indonesia juga menyarankan penyelenggaraan suatu pertemuan

.~

antara

J
J
•

pihak-pihak

yang

berselisih di

Kamboja,

tanpa

~~

info~l

perlu

~
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melibatkan
diberi

pengakuan

nama

diplanatik.

Cocktail

Pertemuan

Party.

yang

Nengapa

disarankan

pe!!lcrintah

lnl

Indonesia

mengusulkan pertemuan informal seperti ini?

Salah
mengatasi
berbunyi

satu

pnnslp

konflik
"Asia

di

kebijakan

kat'lasan Asia

luar

negen

Tenggara

Indonesia

ialah

Tenggara oleh dan untuk Asia

daL:llr!

pnnSlp

Tenggara";

yang

artinya,

baht.;a negara-negara Asia Tenggara sendirilah yang pertaJ:la-ta.:na harus
menyelesaikan
tak

dapat

permasalahan di kavlasannya sendiri.
diselesaikan

negara-negara
ikan

luar

di

peringkat

lokal,

ka.vasan akan melibatkan diri

di air keruhll.

Sehubungan dengan masalah

Apabila

konflik

malca

tal<.

untuk

"Iilcnangguk

Kamboja,

ayal

Indonesia

berpendapat barnva proses penyelesaian konflik di negeri ini hanlslah
diupayakan terlebih dahulu (dan pertama-tama) pada peringkat
Upaya
tak

hams dikerjakan sekuat-kuatnya.
berhasil,

upaya

bolehlah

Barulah apabila

ditingkatkan

peringkat regional dan intemasional.

secara

konflik

kekuatan-kekuatan politikKamboja merupa~n
di

Kamboja,

aiaka

upaya

pada' tahapn:ia

yang

mernpertenukan

sendiri.
Kamboja
mengenal

Selarna
itu

lI11

sendiri

temyata

kekuatan

baht'1a

politik

dilakukan

K.:lmboja

kekuatan-kekuatan

belun pemah mempunyai

utama
proses

pertmna

dengan

ke~t

internal

penyebab

konflik di Kamboja itu/seyogyanyalah
/
. kalau
.~

ke

,--~"-.;

penyelesaian
cara

lI11

bertahap

l(arena pertenymgan
/'

antara

lokal.

pemikiran

itu

politik

yang

sarna

jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalahnya,

dan mengenai "model Kamboja" yang bagaimanakah yang bisa

disepakati

bersama.
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Untuk maksud
itulah

sebenarnya

pertama-tama

War

.

SURABAYA

mempertemukan keempat kekuatan
--

harus

sesual

dengan

prmslp

politik Kamboja

barn·/a

permasalahan

politik

Party,

yaitu pertemuan informal antara

(Khmer Herah,

Sebagaimana

KPNLF, Funcipec

diketahui,

dan

usul

berupa

keemp.o1t

kelompok

rejim Heng

Samrin).

pertemuan ini diusahakan

soal pengakuan diplanatik macam apapun.
mencarl

~1enteri

diselesaikan pada peringt<at lol<al -

Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmaja mengajukan

Cocktail

I
.

tanpa

melibatkan

Pertemuan diusahakan

untuk

bentuk dan cara penyelesaian konflik Kamboja. 13 Hereka



orang-orang Kamboja -- itu sendirilah yang harus merumuskan apa yang
mereka

anggap paling baik untuk Kamboja, dan harus merumuskan

bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut.
konflik

Kamboja

itu

sukar dilokalisir

karena

pihak-pihak

di Kamboja telah mengundang kekuatan-kekuatan

membantu

perjuangan dan kepentingan mereka masing-masing,

Cina dan Vietnam pun serta merta ikut terlibat.
lnl,

Cocktail

ba~Ja

Diakui

bertikai

luar

yang
untuk

sehingga

Hengakui

Party itu tak dapat tidak tentulah

pula

kenyataan

harus

mengikut

sertakan Cina dan Vietnam juga; namun demikian penyertaan dua negara
aSlng
tahapan

sudall seharusnya
berikutnya lagi.

berkembang menjadi
padatahapan

,
•
1

dipikirkan

Konflik Kamboja juga harus

bagian

berikutnya

sebagaiupaya

dari

konflik

lanjutan

pada

diakui

telah

internasional,

lagi Uni Sovietdan Amerika

sehingga

Serikat

dapat dielakltan akan pula harus diikutsertakan dalam proses
penyelesaian konflik
penyelesaian akhir

tersebut.

Tetapi, bagaimanapun

tak boleh diingkari

kalau

berada

tanpa

mencarl

juga,

kunci

di

tangan

keempat kelanpok kekuatan Kamboja itu sendiri.

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

KAMPUCHEA 1975-1985

A. RAMLAN SURBAKTI

