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POLITIK DAN PEMERINTAHAN SERTA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI 
KERAJAAN KAMBOJA 

Oleh M. Budiana 

Abstrak 
Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia 
Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah 
menguasai seluruh Semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Kamboja 
berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan 
Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara 
ini. 
Kata Kunci: Politik, Pemerintahan, Pemilu Kamboja 
 

Pendahuluan 
Negara ini terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan 

Thailand di sebelah barat dan Laos di utara. Di sebelah timur 

berbatasan dengan Vietnam, sedangkan sebelah selatan Laut 

Cina Selatan. Luas Kamboja yaitu 181.035 km2. Wilayah 

bagian tengah Kamboja adalah sebuah basin atau cekungan 

yang dikelilingi oleh dataran yang luas. Wilayah Kamboja dialiri 

oleh Sungai Mekong yang merupakan sungai terpanjang di negara ini. Sebelah 

tenggara cekungan terdapat delta Sungai Mekong, sedangkan di sebelah utara dan 

barat daya cekungan terdapat beberapa rangkaian pegunungan. Di bagian timur 

Kamboja berupa dataran tinggi. 

Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Negara dipimpin oleh 

raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kamboja memiliki 

lima pemerintahan lokal dengan ibu kota Phnom Penh. Kamboja pernah dijajah oleh 

Prancis, lalu merdeka pada 17 April 1953. Kamboja adalah negara yang sejak tahun 

1970 dirundung malang, dan porak poranda karena kudeta. Pada tanggal 18 Maret 

1970, sewaktu Pangeran Sihanouk pergi ke luar negeri, keponakannya Pangeran 

Sisowath Sirik Matak bersama Lon Nol melakukan kudeta. Semenjak itu kemelut 

semakin besar di negara Kamboja. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa 

Khmer. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Prancis, sebagian besar 

penduduk beragama Buddha. Jumlah penduduk negara ini 11.168.000 jiwa. 

Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor pertanian. Hasil pertanian di 

Kamboja adalah beras, jagung, merica, tembakau, kapas, gula aren, dan lain 
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sebagainya. Sedangkan hasil tambangnya adalah besi, tembaga, mangan, dan 

emas. Hasil industri Kamboja adalah tekstil, kertas, plywood, dan minyak. 

Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak 

membantu negara Kamboja ini. Buku - buku taktik perang karangan perwira militer 

Indonesia banyak digunakan oleh militer Kamboja. Oleh karenanya, para calon 

perwira di militer Kamboja, wajib belajar dan dapat berbahasa Indonesia. 

Sejarah 

Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada abad 1 Masehi. 

Selama abad ke-3,4 dan 5 Masehi, negara Funan dan Chenla 

bersatu untuk membangun daerah Kamboja. Negara-negara ini 

mempunyai hubungan dekat dengan China dan India. Kekuasaan 

dua negara ini runtuh ketika Kerajaan Khmer dibangun dan berkuasa pada abad ke-

9 sampai abad ke-13.Kerajaan Khmer masih bertahan hingga abad ke-15. Ibukota 

Kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah daerah yang dibangun pada masa 

kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang dibangun juga pada saat itu, menjadi simbol 

bagi kekuasaan Khmer. 

Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan 

Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek, dimana Kerajaan 

mendapat keuntungan besar karena Lovek adalah bandar pelabuhan. 

Pertahanan Khmer di Lovek akhirnya bisa dikuasai oleh Thai dan 

Vietnam, dan juga berakibat pada hilangnya sebagian besar daerah Khmer. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama 3 abad berikutnya, Khmer dikuasai 

oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir. 

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari 

perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani 

perjanjian dengan pihak Perancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi 

Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian Thai. Akhirnya, kedua daerah ini 

diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada perjanjian perbatasan oleh Perancis 

dan Thai. 

Kamboja dijadikan daerah Protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai 

dengan 1953, sebagai daerah dari Koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang 

pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 

November1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional dibawah 

kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. 
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Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk 

netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan 

Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS untuk menyingkirkan 

Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk 

memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang bertujuan 

untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang 

memicu perang saudara timbul di Kamboja. 

Khmer Merah akhirnya menguasai daerah ini pada tahun 1975, dan 

mengubah format Kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja yang 

dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan masyarakat perkotaan 

ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru 

ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada abad 11. 

Mereka menolak pengobatan Barat yang berakibat rakyat Kamboja kelaparan dan 

tidak ada obat sama sekali di Kamboja. 

Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja untuk menghentikan 

genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, 

perdamaian mulai digencarkan antara kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB 

memberi mandat untuk mengadakan gencatan senjata antara pihak Norodom 

Sihanouk dan Lon Nol. 

 

Pembahasan 
Sekarang, Kamboja mulai berkembang berkat bantuan dari banyak pihak 

asing setelah perang, walaupun kestabilan negara ini kembali tergoncang setelah 

sebuah kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997. Kamboja dibagi menjadi 20 

provinsi (khett) and 4 kota praja (krong). Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi 

distrik(srok), komunion (khum), distrik besar (khett), and kepulauan(koh). 1.Kota 

Praja (Krong): Phnom Penh, Sihanoukville (Kampong Som), Pailin, Kep; 2. Provinsi 

(Khett): Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, 

Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulkiri, 

Oddar Meancheay, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung 

Treng, Svay Rieng and Takéo; 3. Kepulauan (Koh): Koh Sess, Koh Polaway, Koh 

Rong, Koh Thass, Koh Treas, Koh Traolach, Koh Tral, Koh Tang. 

Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km2. Berbatasan dengan Thailand 

di barat dan utara, Laos di timurlaut dan Vietnam di timur dan tenggara. 
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Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran 

lacustrineyang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja 

adalah Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl. 

Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik 

berkuasa. Tapi, pada tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi 

yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun 

peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara - negara lain di 

kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun 2000 dan 6.3 % pada tahun 

2001. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat 

terutama bagi masyarakat desa, selain itu bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi 

bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. 

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. 

Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi 

mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja. 

Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. 

Diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga memiliki atraksi 

budaya yang lain, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu 

nasional yang diadakan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak 

bola. 

 
Angkor Wat, Kamboja 

 

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar (UUD), Kamboja adalah 

sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politica. Raja 

adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang 

kesatuan dan keabadian negara. Raja berhak mengumumkan amnesti, dan berhak 

membubarkan Majelis Nasional berdasarkan usul Perdana Menteri dan setelah 
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mendapt persetujuan Ketua Majelis Nasional. Ketua Senat akan menjalankan tugas 

kepala negara selama raja berhalangan atau tidak berada di dalam negeri. Takhta 

kerajaan tidak diwariskan. Setelah raja wafat, Komisi Takhta Kerajaan 9 Orang yang 

terdiri dari perdana menteri, pemimpin kedua faksi Buddhis, ketua dan wakil ketua 

Senat dan Majelis Nasional akan memilih raja baru dari keturunan raja. 

Majelis Nasional adalah lembaga kekuasaan dan lembaga legislatif tertinggi 

di Kamboja, masa tugas 5 tahun. Senat adalah lembaga legislatif negara, berhak 

membahas rancangan undang-undang (RUU) yang diluluskan Majelis Nasional, 

masa tugas 6 tahun. UUD Kamboja menetapkan, undang-undang negara harus 

dibahas dan diluluskan oleh Majelis Nasional, Senat dan Komisi Konstitusional, dan 

akan berlaku setelah ditandatangani oleh raja. Tugas kepala negara dijalankan 

untuk sementara oleh Ketua Senat selama raja berhalangan atau tidak berada di 

dalam negeri. Juli 2004, Kamboja memberlakukan pasal UUD tambahan yang 

menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat menentukan calon pimpinan Majelis 

Nasional dan mengesahkan pemerintah baru dengan mengadakan pemungutan 

suara. Oktober 2004, Majelis Nasional Kamboja membahas dan mengesahkan 

undang-undang tentang pembentukan dan pelaksanaan komposisi Komisi Takhta 

Kerajaan tentang pemilihan pewaris takhta kerajaan. Dalam mana ditetapkan untuk 

memilih raja baru Kamboja dalam waktu 7 hari setelah raja wafat, pensiun dan 

mundur dari takhtanya. 

Ditinjau dari sudut politik, negara yang mempunyai nama resmi Republik 

Kampuchea (Sathearanakrath Pracheachea Kampuchea) ini, merupakan salah satu 

negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sering mengalami ketidakstabilan 

politik. Negara ini sejak dulu selalu mengalami konflik-konflik politik yang cukup 

serius sebagai akibat persaingan kekuasaan di kalangan elit politik yang ada. 

Hampir setiap kali terjadi pertentangan, salah satu di antara mereka selalu meminta 

bantuan negara tetangganya yaitu Vietnam dan Muangthai guna membantu 

memenangkan pertentangan tersebut. Ketidakstabilan politik tersebut mencapai 

puncaknya ketika pada tahun 1970-an negara Kamboja di bawah pemerintahan Pol 

Pot yang dikenal sebagai rejim kaku, keras, brutal, dan banyak memusuhi rakyatnya 

sendiri. Berikut ini beberapa bentuk pemerintahan dan proses pergantiannya 

sebelum pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979: 
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Kamboja di bawah Pemerintahan Sihanouk 
Pangeran Norodom Sihanouk yang mempunyai nama lengkap Pangeran 

Samdech Preah Norodom Sihanouk lahir di Phnom Penh pada tanggal 31 Oktober 

1922. Sihanouk memulai karir politiknya sejak usia 18 tahun, yaitu ketika ia diangkat 

menjadi raja oleh Perancis untuk menggantikan kakeknya yaitu raja Monivong yang 

meninggal. Pada awal masa pemerintahannya sistem politik di Kamboja masih 

didominasi oleh Perancis. Hal ini disebabkan karena Kamboja masih berada di 

bawah kekuasaan Perancis. Sementara itu, sebagai penguasa Pangeran Sihanouk 

tidak mempunyai kekuatan untak melawan Perancis karena dengan jasa 

Perancislah Sihanouk dapat menjadi raja di Kamboja . 

Pada tahun 1940-an terjadi perubahan drastis dalam sistem kolonialisme 

Perancis di suluruh dunia. Perubahan drastis tersebut disebabkan karena kekalahan 

Perancis dalam menghadapi serbuan Jerman. Kekalahan Perancis ini menyebabkan 

posisinya di negara-negara jajahan melemah. Sehubungan dengan melemahnya 

posisi Perancis di negara-negara jajahan termasuk juga di wilayah Asia, maka 

dengan mudah Jepang mengambil alih kekuasaan Perancis di wilayah Asia 

khususnya kawasan Indocina. 

Selama berkecamuknya Perang Pasifik, pemerintah pendudukan Jepang 

tetap menjadikan Sihanouk sebagai kepala negara tanpa portofolio, sementara 

wewenang dan kekuasaan seluruhnya tetap dipegang oleh militer Jepang. Selain 

tetap menjadikan Sihanouk sebagai kepala negara, Jepang juga menjanjikan 

kemerdekaan bagi Kamboja apabila Kamboja mau membantu Jepang dalam 

memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun kemerdekaan yang dijanjikan 

Jepang tersebut hanya tinggal angan-angan karena kekalahan Jepang dalam 

Perang Asia Pasifik (Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus Suplemen, 1992: 307). 

Setelah dua kota besar Jepang yaitu Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh 

Sekutu maka kekuatan Jepang semakin merosot di berbagai negara, bahkan boleh 

dikata Jepang mengalami kekalahan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II 

menyebabkan daerah kekuasaannya jatuh ke tangan Sekutu. Dalam hal ini Kamboja 

kembali berada di bawah kekuasaan Perancis. 

Dengan berkuasanya kembali Perancis di wilayah Kamboja, hal ini 

menimbulkan perbedaan pendapat di antara kalangan elit politik yang ada, yaitu 

mengenai langkah yang harus dipilih Kamboja guna mencapai kemerdekaan dari 

Perancis. Ada dua kelompok utama yang berbeda pendapat yaitu: pertama, 
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kelompok yang dipimpin oleh Pangeran Sihanouk dan Pangeran Minoreth yang 

menghendaki Kamboja tetap berlindung di bawah sayap kekuasaan Perancis. 

Pendapat ini dilandasi pemikiran bahwa Kamboja belumlah mampu menanggulani 

bermacam-macam permasalahan ekonomi dan politik yang timbul sebagai akibat 

peperangan. Menurut Pangeran Sihanouk bahwa lewat perundingan-perundingan 

yang bertahap kemerdekaan Kamboja dapat dicapai kembali. Kedua, kelompok Son 

Ngoc Tanh yaitu kelompok yang memiliki rasa nasionalisme tinggi dan terkenal anti 

Perancis. Mereka menganggap bahwa masalah kesulitan ekonomi dan politik dapat 

diatasi apabila Kamboja telah mendapatkan kemerdekaan politik dari Perancis. 

Kelompok Son Ngac Tanh ini dalam perkembangannya mengalami kehancuran 

karena ditangkapnya Son Ngac Tanh oleh tentara Sekutu dan kemudian diasingkan 

ke Perancis. Setelah terjadi peristiwa penangkapan tersebut, sebagian dari pengikut 

Son Ngoc Tanh melarikan diri ke wilayah Kamboja Utara. Di wilayah inilah akhirnya 

mereka melarikan diri ke Bangkok (Ramlan Surbakti, 1985: 21). 

Pada tahun 1952-1953 gerakan perlawanan anti Perancis di bawah pengaruh 

Khmer Issarak semakin kuat, dan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 9 

November 1953 Kamboja berhasil mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari 

Perancis. Akan tetapi pengakuan kemerdekaan tersebut belum secara penuh karena 

dalam urusan luar negeri Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Perancis. 

Perancis baru mengakui kemerdekaan Kamboja secara penuh setelah 

kekalahannya atas Vietnam selatan di Dien Bien Phu, yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan diadakannya perjanjian Jenewa pada tanggal 20 juli 1954. Salah satu isi 

perjanjian Jenewa tersebut ialah diakuinya secara penuh kemerdekaan negara-

negara Indocina termasuk Kamboja (Kirdi Dipoyudo, 1983: 27). 

Setelah Perjanjian Jenewa, tepatnya pada tahun 1955 Sihanouk 

mengundurkan diri sebagai raja Kamboja dan jabatannya diserahkan kepada 

ayahnya yang bernama Norodom Suramarit. Pengunduran diri Sihanouk sebagai 

penguasa di Kamboja dimaksudkan agar ia dapat melibatkan diri secara langsung 

dalam pencaturan politik menjelang diadakannya pemilu pada bulan Mei 1955. 

Setelah pengunduran diri tersebut, kemudian Sihanouk membentuk suatu gerakan 

politik yang diberi nama Sangkum Reastr Niyum, yaitu Persatuan Rakyat Sosialis 

guna mengikuti pemilu. Pada pemilihan umum yang diadakan pada bulan Mei 1955 

tersebut, ternyata partai Sangkum Reastr Niyum berhasil memperoleh kemenangan 

yang sangat besar sehingga Sihanouk dapat menduduki jabatan sebagai perdana 
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menteri. Pada tahun 1960 ayah Sihanouk meninggal dunia, maka jabatan sebagai 

kepala negara diserahkan kepadanya. Dengan demikian Sihanouk pada waktu itu 

memegang dua jabatan yaitu sebagai perdana mentari sekaligus merangkap 

sebagai kepala negara (Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus I, 1992: 576). 

Sepeninggal ayahnya yaitu Pangeran Norodom Suramarit, karir Sihanouk 

mencapai puncak ketenaran karena ia berhasil mendomonasi peta perpolitikan 

negara Kamboja. Pada awal kekuasaannya, Pangeran Sihanouk berusaha menjaga 

netralitas dari kemungkinan jatuhnya Kamboja dalam pengaruh negara lain. Salah 

satu bukti dari usaha Sihanouk tersebut adalah Kamboja berhasil menghindarkan 

diri dari keterlibatan secara langsung dalam perang Indocina, yaitu perang antara 

Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Bahkan, Sihanouk menolak untuk dijadikan 

anggota SEATO (South East Asia Threaty Organization) sebagai sekutu dari 

Amerika Serikat (Kirdi Dipoyudo, 1983: 35). Namun dalam perkembangannya 

Pangeran Sihanouk menggeser politik netralitasnya karena menurut Sihanouk 

ancaman utama bagi Kamboja sekarang bukanlah komunisme tetapi ekspansi dari 

Vietnam Selatan dan Muangthai. Oleh karena itu, Pangeran Sihanouk menjalin 

persahabatan dengan Vietnam Utara dan Cina, Pangeran Sihanouk mengijinkan 

komunis menduduki propinsi-propinsi Kamboja di sebelah timur sebagai tempat 

perlindungan bagi operasi pembebasan di daerah Vietnam Selatan dan menyerang 

tentara Vietnam Selatan yang melintasi wilayah Kamboja. 

Tindakan Sihanouk yang memberi angin kepada Vietnam Utara dengan 

mengijinkan wilayah Kamboja sebagai jalur penyerangan ke wilayah Vietnam 

Selatan, dianggap gagal membawa Kamboja mempertahankan netralitas. Karena 

terbukti adanya 30.000 sampai 50.000 tentara Vietnam Utara di Kamboja (Kirdi 

Dipoyudo, 1983: 36). Sebagai imbalannya Kamboja mendapat jaminan integritas 

territorial dari Vietnam Utara dan Cina. Setelah menjalin hubungan dengan Vietnam 

Utara dan Cina, pada tahun 1963 Pangeran Sihanouk mengadakan kampanye anti-

Amerika dengan cara menolak bantuan dari Amerika Serikat. Kampanye anti-

Amerika tersebut mencapai puncaknya ketika pada tahun 1965 Kamboja 

memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington (Editor, 23 Juli 1988: 10). 

Kebijakan Pangeran Sihanouk yang mengijinkan Vietnam Utara memasuki 

daerah perbatasan Kamboja sebagai tempat perlindungan bagi operasi pembebasan 

di Vietnam Selatan dan kebijakan anti-Amerikanya sangat ditentang oleh kelompok 

birokrat dan pengusaha. Sementara itu, kelompok intelektual juga kurang begitu 
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senang dengan Sihanouk karena dominasinya yang terlalu besar di panggung 

politik. Selain kelompok birokrat, pengusaha, intelektual, rasa ketidaksenangan 

terhadap Sihanouk juga diungkapkan oleh kelompok sayap kiri yang dimotori oleh 

Khmer Communist Party (KCP) atau Partai Komunis Khmer. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka pada bulan April 1970 yaitu ketika Pangeran Sihanouk sedang 

pergi ke Perancis dan di tengah-tengah memuncaknya perang Indocina II, kelompok 

militer pimpinan Lon Nol dan Pangeran Sisowath Sirik Matak yang didukung oleh 

kelompok birokrat melancarkan kudeta terhadap pemerintah. Kudeta tersebut 

berhasil menggulingkan pemerintahan Pangeran Sihanouk (Editor 23 Juli 1988). 

Maka sejak saat itu Kamboja berada di bawah kekuasaan Jenderal Lon Nol. Bagi 

Sihanouk karena sudah tidak mempunyai tempat lagi di Kamboja akhirnya ia 

menetap di Beijing. Ditempat pengasingan inilah Sihanouk melakukan aktivitas 

memimpin gerakan perlawanan terhadap Lon Nol. 

 

Kamboja di bawah Pemerintahan Lon Nol 
Jenderal Lon Nol lahir di propinsi Prey Veng Kamboja pada tanggal 13 

November 1913. Sejak kecil Lon Nol tergolong anak yang cerdas. Berkat 

kecerdasan itulah Lon Nol sukses dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat pada 

masa kekuasaan kolonial Perancis, tepatnya pada tanggal 1945 ia diangkat menjadi 

gubernur di Propinsi Kratie. Selanjutnya pada tahun 1952 Lon Nol ditunjuk menjadi 

pemimpin sebuah delegasi perundingan antara Kamboja dengan Muangthai guna 

membahas pengembalian wilayah Battambang. Selain sukses dalam bidang politik, 

Lon Nol juga sukses dalam bidang militer. 

Hal ini terbukti pada tahun 1961 Lon Nol menyandang pangkat tiga bintang 

yang setara dengan jenderal dan selanjutnya ia oleh Sihanouk diangkat menjadi 

menteri petahanan sekaligus merangkap sebagai panglima angkatan bersenjata 

(Editor, 23 Juli 1988: 10). Ketika pada tahun 1970 di Kamboja terjadi krisis akibat 

pembomam yang dilakukan Amerika Serikat terhadap pangkalan Vietkong di daerah 

perbatasan Vietnam-Kamboja, Lon Nol ditunjuk oleh Pangeran Sihanouk menjadi 

kepala pemeritahan sementara guna menggantikan dirinya yang sedang pergi ke 

Perancis dalam rangka kunjungan kenegaraan (Tempo, 20 Januari 1979: 10). 

Kepergian Pangeran Sihanouk ke Perancis dipandang sebagai waktu yang tepat 

oleh kelompok Lon Nol dan Sirik Matak untuk menggulingkan Sihanouk dari kursi 

pemerintahan di Kamboja, karena selama ini kelompok militer dan birokratis (Lon 
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Nol dan Sirik Matak) kurang menyetujui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pemerintahan Sihanouk yang dinilai lebih condong kepada komunis. 

Setelah berhasil mengadakan kudeta tak berdarah pada bulan Maret 1970 

dan menyatakan dirinya sebagai presiden Kamboja, Lon Nol segera mengambil 

beberapa tindakan yaitu, Pertama, mengadakan perubahan terhadap bentuk negara 

yaitu dari bentuk kerajaan menjadi republik (Sardiman AM. 1983: 65). Kedua, 

menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat guna menghadapi Khmer Merah. Bagi 

Amerika Serikat kerja sama yang dijalinnya dengan Lon Nol, didasarkan pada 

kepentingan politik dalam negerinya yang menghendaki kawasan Asia Tenggara 

bebas dari pengaruh ideology komunis yang ditiupkan oleh Cina, Uni soviet, dan 

Vietnam Utara. 

Tindakan pemerintah Lon Nol yang menjalin kerjasama dengan Amerika 

Serikat guna menghadapi gerakan komunis Khmer Merah dan mengadakan 

pengejaran terhadap gerilyawan komunis Vietnam Utara semakin merusak netralitas 

Kamboja. Sementara itu mengetahui kekuasaannya direbut oleh Lon Nol, di 

pengasingan Pangeran Sihanouk yang didukung oleh Cina mendirikan Royal 

Goverment of National Union of Cambodia (GRUNC) atau Pemeritahan Kerajaan 

Persatuan Nasional Kamboja. Selain mendapat dukungan dari Cina, pembentukan 

GRUNC juga mendapat dukungan dari komunis Khmer Merah dan Vietnam Utara. 

Keikutsertaan Sihanouk dalam gerakan bersama untuk menjatuhkan Lon Nol seakan 

memberikan dasar keabsahan yang kuat bagi tujuan perjuangan Khmer Merah 

(KCP).  

Selanjutnya untuk membentuk kader militer dan politik di dalam negeri, maka 

dibentuklah National United Front of Cambodia (NUFC) atau Front Persatuan 

Nasional Kamboja. NUFC yang merupakan aliansi dari beberapa kelompok seperti 

Khmer Rumdoah (pengikut Sihanouk), Khmer Merah pimpinan Pol Pot, Khmer 

Merah pro Vietnam dan Partai Pekerja Vietnam dalam perkembanganya mengalami 

perpecahan karena adanya perbedaan pendapat. Meskipun mengalami perpecahan 

tetapi pada akhirnya pada tahun 1975 GRUNC dan NUFC, yang keanggotaannya 

banyak didominasi komunis Khmer Merah pimpinan Pol Pot dapat mengalahkan 

pemerintahan Lon Nol dukungan Amerika Serikat. Dengan jatuhnya pemerintahan 

Lon Nol berarti menandai era baru negara Kamboja di bawah pemerintahan Khmer 

Merah pimpinan Pol Pot (Ramlan Surbakti 1985: 37). 

Satu hal yang perlu mendapat perhatian selama masa pemerintahan Lon Nol (1970-
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1975) yaitu masuknya bantuan dan dukungan Amerika Serikat kepada pemerintahan 

Lon Nol. Dukungan dan bantuan pemerintahan Amerika Serikat ini sebenarnya tidak 

dapat memecahkan masalah politik Kamboja yang semakin memanas. Bahkan 

bantuan tersebut justru semakin mempertajam konflik internal Kamboja. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan oleh Bernard K. Gordan dalam Kirdi Dipoyudo (1983: 37) 

bahwa “masuknya tentara Amerika Serikat di Kamboja telah mendorong masuknya 

tentara Vietnam jauh ke dalam wilayah Kamboja. Masuknya tentara Vietnam yang 

hampir menguasai seluruh wilayah utara, sebagian wilayah timur dan bahkan 

propinsi-propinsi di sebelah utara mengakibatkan wilayah yang dapat dikontrol oleh 

pemerintahan Phnom Penh semakin sempit”. Mengenai bantuan Amerika Serikat 

yang akan diberikan kepada Kamboja, sebenarnya dari pihak Amerika Serikat 

sendiri terdapat perbedaan pendapat di mana sebagian anggota kongres 

menginginkan untuk mempertahankan Kamboja dari serangan gerilyawan komunis 

dengan cara terus menerus menambah bantuan amunisi dan bahan pangan, 

sedangkan sebagian yang lain menginginkan perdamaian. Setelah mengalami 

perdebatan yang panjang akhirnya perbedaan pendapat di antara sesama anggota 

kongres tersebut dapat dicapai kesepakatan bahwa perdamaian bagi Kamboja itu 

lebih penting daripada perang. Dalam hal ini perdamaian berarti Amerika Serikat 

harus meninggalkan Kamboja. 

Perancis yang menjadikan negara Kamboja sebagai wilayah protektoratnya 

sejak 1863, mengangkat Sihanouk sebagai Raja pada tahun 1951 dan memberikan 

kemerdekaan kepada Kamboja pada 9 November 1953. Sihanouk kemudian 

memproklamirkan Kamboja sebagai negara yang netral dan berusaha tidak terlibat 

dalam Perang Vietnam. 

Periode 1970–1993, Kamboja memasuki masa perang saudara yang 

menghancurkan infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia. Masa ini 

juga ditandai dengan berkuasanya rejim Khmer Merah serta menjadikan Kamboja 

sebagai perebutan pengaruh kekuatan negara asing sebagai akibat dari perang 

dingin. Indonesia sangat berperan dalam upaya penyelesaian secara damai 

masalah di Kamboja. Tercapainya Ho Chi Minh City Understanding pada 27 Juli 

1987, Jakarta Informal Meeting (JIM) I 1988, JIM II 1989, dan Paris Conference on 

Cambodia 1989 menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam upaya damai tersebut. 

Kemudian pada 27 Juni 2004, Hun Sen dan Ranaridh seakat untuk membentuk 
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pemerintahan koalisi dengan melakukan power sharing koalisi dengan melakukan 

power sharing di pemerintahan. 

Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang 

menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja 

menjabat Kepala Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. 

Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri 

yang tergabung dalam Dewan Menteri (Council of Minister). Kepala Negara 

Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 Oktober 2004 

Sistem Monarkhi Konstitusional yang dianut oleh Negara Kamboja 

memberikan kekuasaan kepada raja sebagai penentu kebijakan Negara justru tidak 

memberikan peluang bagi perkembangan demokrasi, meskipun raja telah berusaha 

keras untuk tidak memasuki koridor politik namun jika menyangkut masyarakat 

banyak, ia tidak bias tinggal diam. 

Sedangkan bentuk negara adalah Kesatuan. Kamboja terbagi atas 24 

propinsi (disebut khett, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur yang diangkat 

selaku kepala administrasinya dan 1 munisipal (disebut krong). Di bawah propinsi 

terdapat organ-organ komunitas lokal yang sejak tahun 2002 telah memilih dewan-

dewan lokal untuk mengurus komunitas masing-masing. Hingga saat ini, Kamboja 

terus mengupayakan dekonsentrasi-dekonsentrasi wewenang. Propinsi-propinsi di 

Kamboja adalah: (1) Banteay Meanchey, (2) Battambang, (3) Kampong Cham, (4) 

Kampong Chhnang, (5) Kampong Speu, (6) Kampong Thom, (7) Kampot, (8) 

Kandal, (9) Kep, (10) Koh Kong, (11) Kratie, (12) Mondolkiri, (13) Oddar Meanchey, 

(14) Pailin, (15) Preah Vihear, (16) Prey Veng, (17) Pursat, (18) Ratanakiri, (19) 

Siem Reap, (20) Sihanoukville, (21) Stung Treng, (22) Svay Rieng, dan (23) Takeo 

serta 1 propinsi yaitu Phnom Penh. 

Sistem pemerintahan adalah Parlementer. Administrasi negara dijalankan 

oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri 

dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam 

Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National 

Assembly (NA).  

Bentul parlemen adalah Bikameral (National Assembly + Senate). NA adalah 

organ utama legislatif. Anggota sekitar 123 orang yang dipilih secara luber. 

Kandidatnya berasal dari para parpol. Wewenangnya secara umum serupa dengan 

ideal peran badan legislatif secara teoretik. Senate anggotanya tidak boleh lebih dari 
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1/2 anggota NA, sehingga jumlahnya sekitar 61 orang saja. Perannya mirip dengan 

anggota DPD di Indonesia: Kurang kewenangan signifikan. 

 

Pemilu 2012 
Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People's Party), kembali memenangi 

pemilu pada tahun 2012. (Tempo.com, 31 Januari 2012). Partai pendukung Perdana 

Menteri Hun Sen ini meraih 77,81 persen. Sedangkan satu-satunya partai pesaing, 

Partai Sam Rainsy (Sam Rainsy Party), meraih 21,93 persen. 

Pemilu ini untuk mengisi 57 dari 61 kursi di Senat Kamboja. Sedangkan 

empat kursi lainnya akan diisi lewat penunjukan oleh parlemen, Majelis Nasional, 

dan oleh Raja King Norodom Sihamoni. 

Pada pemilu 2012 ini partai oposisi Sam Rainsy meraih peningkatan jumlah 

suara, sehingga mampu meraih 11 kursi di Senat. Pada pemilu enam tahun lalu 

(2006), partai ini hanya meraih 2 kursi, Partai Rakyat Kamboja meraih 45 kursi, dan 

partai Funcinpec merah 10 kursi.Sam Rainsy, pendiri partai oposisi terbesar 

Kamboja, menyambut pencapaian sukses partainya. Menurut dia, pencapaian ini 

sangat berarti karena partainya bertarung sendirian melawan partai penguasa. 

Meskipun sistem pemilu dan pernyataan media sangat pro ke CPP (partai 

berkuasa), namun Sam Rainsy Party mampu meningkatkan perolehan kursi di 

parlemen  dari 2 menjadi 11. 

Kamboja, menerapkan sistem dua kamar untuk parlemennya, mengadakan 

pemilu setiap enam tahun sekali untuk memilih anggota senat. Namun senat tidak 

berkuasa untuk mengajukan veto atau bahkan mengamendemen legislasi dari 

Majelis Nasional. 

 

Penutup 
Kamboja mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953 dengan 

Raja Norodhom Cihanoek. Norodhom Sihanoek memutuskan untuk beraliansi 

dengan gerombolan Khamer Merah untuk merebut tahtanya yang diambil oleh  Lon 

Nol. Hal ini lah yang memicu perang saudara di Kamboja. Pada saat memangku 

jabatan para pemimpin negara Kamboja melaksanakan sistem pemerintahan secara 

kejam terhadap rakyat – rakyatnya. Negara Kamboja menerapkan sistem agraris 

murni sehingga terjadi peristiwa “Killing Fieald”. Khamer Merah dibawah Pol Pot dan 

Vietnam menanggung dosa atas terjadinya peristiwa yang memilukan bagi seluruh 
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rakyat yang tinggal di negara itu. Peristiwa itu di kenal dengan pembantaian. 

Pembantaian yang di laksanakan di massa kepemimpinan Khamer  Merah yang di 

bawahi oleh Pol Pot selama 3 tahun (1975 – 1978) telah memmbantai 1,6 juta orang 

di Kamboja. Korban yang dieksekusi umumnya pernah bekerja di bawah rezim Lon 

Nol.  

Sebagian besar korbannya dieksekusi ialah dokter,pengacara, insinyur, 

guru,diplomat tinggi serta kalangan profesional. Kemudian janazah para korban itu di 

makamkan di kawasan Choeung Ek seluas 2,5 hektar. Beberapa konferensi telah di 

lakukan untuk untuk mengatasi masalah konflik di Kamboja. Diantaranya adalah 

CGDK,JIM,SNC. Konflik Kamboja dapat di selesaikan melalui konferensi “The Paris 

International Conference On Combodia” pada tahun 1991. Kesepakatan Paris yang 

merupakan hasil akhir dari rangkaian proses perdamaian kamboja selanjutnya 

menandai suatu awal baru bagi kehidupan kamboja berikutnya. 
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