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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rwanda merupakan sebuah negara kecil yang berbatasan dengan empat 

negara Afrika lainnya yakni; Tanzania, Burundi, Uganda serta Republic 

Democratic Congo (RDC)
1
. Di mata dunia internasional, Rwanda dikenal sebagai 

sebuah negara yang kecil, miskin serta padat penduduknya. Setelah genosida 

1994, Rwanda semakin dikenal luas karena banyak pihak yang menyoroti 

peristiwa genosida 1994 di Rwanda ini.  Setelah genosida berlalu dan Rwanda 

bangkit kembali membangun serta berbenah diri, demokrasi di Rwanda menjadi 

isu lain yang tidak kalah menarik untuk diamati.  

Demokrasi di Rwanda saat ini mengundang kekaguman dari berbagai 

pihak. Hal ini terutama berkaitan tentang isu peranan perempuan yang semakin 

luas di area politik dan sosial di Rwanda yang pada saat ini menjadi mayoritas di 

kursi legislatif serta menjadikan Rwanda sebagai negara dengan perempuan 

terbanyak di lingkup dewan melebihi Amerika Serikat dan negara maju dengan 

demokrasi mapan lainnya
2
. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang 

membaggakan mengingat urusan politik dalam sejarah dan kebudayaan Rwanda 
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merupakan wilayah laki-laki sedangkan perempuan umumnya bergulat dibidang 

domestik rumah tangga dan sedikit yang aktif dalam perekonomian mikro seperti 

membantu di ladang pertanian misalnya. 

Selain mendominasi kursi dewan dari segi kuantitas, para legislator 

perempuan ini juga terlibat aktif sebagai pelopor pembuatan berbagai draft 

undang-undang baru yang disusun dan disahkan setelah genosida berakhir. Peran 

aktif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan konstitusi begitu besar di 

Rwanda yang tidak hanya didukung oleh jumlah kuantitas yang besar, namun juga 

kesadaran untuk terliat lebih aktif yang meningkat terutama terkait berbagai isu 

seperti gender, anak-anak, keluarga, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan yang 

menghadapi tantangan besar paska genosida Rwanda. 

Namun, sebelum demokrasi yang begitu menjanjikan ini terjadi, Rwanda 

telah melewati sebuah klimaks dari perseteruan antar etnis yang telah terjadi 

berpuluh-puluh tahun yakni genosida yang terjadi pada tahun 1994. Genosida 

1994 di Rwanda sejauh ini merupakan sebuah titik balik yang menguras hampir 

semua sumberdaya yang dimiliki Rwanda. Dengan kondisi ekonomi yang 

terpuruk, belitan hutang luar negeri, kondisi geografis negara yang sempit 

ditambah laju angka kelahiran yang tidak terkendali yang kemudian membuat 

Rwanda mengalami overpopulation, pengangguran, kebencian yang mengakar 

antar etnis, tuntutan pengungsi untuk kembali membuat genosida menjadi puncak 

frustasi bagi pemerintahan Hutu saat itu yang kekuasaannya terancam baik itu dari 
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dalam Rwanda maupun dari luar Rwanda
3
. lebih buruk lagi, masyarakat juga 

terlibat aktif dalam pembantaian ini yang membuat genosida 1994 di Rwanda 

dapat dinobatkan sebagai klimaks keputusasaan massal.  

Dampak genosida yang paling besar tentu saja adalah korban jiwa yang 

mencapai lebih dari 800.000 korban dalam seratus hari pembantaian
4
. Angka ini 

menunjukkan betapa massivenya pembantaian 1994 di Rwanda dimana sekitar 

8.000 nyawa melayang per-harinya. Genosida selalu berhasil menunjukkan bahwa 

kekejian manusia bisa melampaui akal sehat dan nurani.   

Genosida juga menghadirkan gambaran nyata dari ketakutan terbesar 

manusia seperti seorang suami yang melihat istrinya diperkosa dan dibunuh, 

seorang istri yang melihat suaminya dikubur hidup-hidup, orangtua yang melihat 

anak-anaknya disembelih, anak-anak yang melihat kedua orangtuanya dibantai 

dan seringkali mereka dipaksa melakukannya sendiri serta banyak lagi contoh 

yang melibatkan penembakan, sayatan tubuh, mutilasi, penguburan hidup-hidup 

dan yang paling khas dalam genosida Rwanda adalah menjebak warga untuk 

berkumpul  dalam satu ruangan lalu kemudian menembak mati mereka semua
5
. 

                                                           
3
R. Oppong, Modern World Nation : 66-79 

4
Jumlah 800.000 jiwa korban yang meninggal dalam genosida 1994 yang paling banyak digunakan 

oleh para peneliti genosida Rwanda ketika merujuk jumlah korban yang meninggal.  Namun 

beberapa peneliti mengkalim bahwa setidaknya korban genosida 1994 Rwanda berkisar satu juta 

jiwa. Angka 800.000  digunakan Gerard Prunier ketika menyebutkan pembantaian dari minggu 

kedua April hingga pertengahan Mei 1994, dimana sekitar 80% dari jumlah total korban jiwa 

dibantai atau berkisar sekitar 800.000 jiwa. Dalam Adam Jones, Genocide: a comprehensive 

introduction (New York : Routledge, 2011): 346, quoted in Gerard Prunier, The Rwanda crisis: 

history of a genoside (New York : Columbia University Press, 1997), 261.  
5
Alison Desforges, Leave None to Tell te Story; Genocide in Rwanda(Human Rights Watch, 

1999), 158-164. 



4 
 

Sedangkan dampak politik utama yang muncul dari genosida adalah 

meliputi keberhasilan RPF masuk dan mengendalikan pemerintahan di Rwanda 

sebagai konsekuensi dari kemenangan dan keberhasilannya dalam menghentikan 

genosida 1994 di Rwanda
6
. terlepas dari kritik Desforges pada RPF yang 

dianggap ikut andil dalam memperbanyak korban jiwa selama genosida terjadi
7
, 

kemenangan RPF menjadi inti pokok perubahan yang terjadi selanjutnya seperti 

pilihan-pilihan yang diambil RPF untuk menjalankan Rwanda serta kebijakan-

kebijakan yang diambil terkait isu-isu utama seperti identitas bangsa, ekonomi, 

serta tatanan sosial yang telah ikut hancur oleh genosida.  

Konsekuensi lain dari genosida yang menjadi perhatian utama dalam 

penelitian ini adalah berkurangnya populasi Rwanda secara drastis terutama 

populasi laki-laki yang  mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan demografis 

dimana perempuan kemudian mendominasi populasi di Rwanda hingga 70%
8
 

paska genosida. Dominasi perempuan dalam populasi Rwanda ini mengakibatkan 

tuntutan perubahan peran yang menjadikan perempuan sebagai aktor utama 

rekonstruksi paska genosida di Rwanda. 

Poin-poin diataslah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini di ajukan 

dan dibuat. Bahwa genosida1994 merupakan klimaks dari konflik yang sudah 

puluhan tahun mengakar serta membuat Rwanda berada pada titik terendah jika 

dilihat dari segala aspek manapun baik itu politik, ekonomi maupun sosial. di 
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samping itu, dampak genosida yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan 

demografis di Rwanda menjadi permasalahan menarik menginggat isu 

rekonstruksi menjadi isu utama paska genosida terutama rekonstruksi demokrasi 

yang menuntut partisipasi yang besar dari berbagai kalangan. Demokrasi yang 

dibangun kemudian tentu menghadapi banyak tantangan setelah berlalunya 

genosida yang memberikan dampak yang begitu besar bagi Rwanda terutama 

terkait isu berkurangnya populasi laki-laki yang membuat perempuan 

mendominasi populasi Rwanda paska genosida. Sehingga penelitian ini akan  

memfokuskan pada usaha untuk menjelaskan bagaimana pengaruh genosida 1994 

Rwanda terhadap perkembangan demokrasi yang dibangun kembali di Rwanda. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Rwanda sedang membangun kembali 

demokrasi yang rusak akibat genosida. Sedangkan genosida sendiri merupakan 

puncak konflik terpenting dalam sejarah Rwanda sehingga secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi demokrasi yang dibangun setelahnya. 

Oleh karena itu,  penelitian ini di fokuskan untuk menjawab permasalahan seperti; 

Bagaimana pengaruh genosida terhadap perkembangan demokrasi di Rwanda? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh genosida terhadap perkembangan 

demokrasi di Rwanda. 
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1.4. Kajian Pustaka 

Sebagian besar penelitian yang mengambil Rwanda sebagai objek lebih 

banyak menyorot genosida 1994 sedangkan Penelitian tentang demokrasi di 

Rwanda masih sangat sedikit. Dalam penelitian ini, penulis akan menghadirkan 

tiga buah penelitian yang dimaksudkan sebagai penelitian terdahulu. Yang 

pertama adalah penelitian dari Alison Desforges yang berjudul Leave None To 

Tell The Story, sumber kedua adalah penelitian dari IRDP (Institute Of Reserchs 

And Dialogue For Peace) yang berjudul Democracy In Rwanda. Dan yang 

terakhir adalah buku Adam Jones yang berjudul Genocide; A Comprehensive 

Introduction. 

Sumber pertama yaitu penelitian dari Desforges yang dikeluarkan oleh 

Human Right Watch pada tahun 1999. Penelitian Desforges banyak dijadikan 

rujukan ketika ingin mengetahui bagaimana genosida di Rwanda terjadi. 

Penelitian ini menyoroti secara tuntas genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 

1994. Sebagian besar penelitian ini menuturkan seperti apa genosida yang terjadi 

di Rwanda.  

Dalam penelitian ini, Desforges melaporkan dari awal sejarah hubungan 

Hutu-Tutsi dan peran pemerintah kolonial dalam merubah hubugan keduanya. 

Kebencian antara Hutu dan Tutsi merupakan dampak politik dari kekuasaan 

kolonial di Rwanda. Perubahan arah kekuasaan yang dimulai pada tahun 1950an 

membuat hubungan Tutsi-Hutu menjadi semakin buruk. Hutu yang memerintah 

paska pemilu pertama dengan dukungan dari pemerintah kolonial Belgia 
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mengukuhkan kedudukannya dengan bantuan massive dari media massa yang 

digunakan sebagai alat propaganda dalam menanamkan kebencian atas Tutsi.  

Selain itu, Desforges juga menyoroti secara tajam akan kelalaian dunia 

internasional seperti UN, Amerika Serikat dan Belgia dalam merespons 

peringatan akan munculnya genosida ini hanya karena tidak adanya kepentingan 

nasional disana
9
. Dalam penelitian ini Desforges membuktikan bahwa 

pembantaian ini dirancang oleh sekelompok kecil individu yang menghendaki 

genosida terjadi. Namun sebagai pejuang HAM, Desforges tidak hanya menyoroti 

para organisator genosida yang membantai ratusan ribu hingga satu juta jiwa ini 

dan membawa mereka ke pengadilan internasional, tapi juga RPF yang dipimpin 

Paul Kagame, presiden Rwanda saat ini, yang dianggap pelaku pembantaian juga. 

RPF  membunuh ribuan penduduk sipil selama genosida terjadi
10

. 

Laporan Desforges memberikan pencerahan pada masyarakat dunia 

tentang apa yang sebenarnya terjadi pada genosida Rwanda 1994. Pencerahan ini 

menyadarkan kita bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Rwanda. fakta ini 

turut mendasari perubahan yang terjadi setelah genosida di Rwanda. dengan kata 

lain, genosida merupaka titik awal bagi pembangunan Rwanda dimasa depan. 

Sumber kedua adalah penelitian dari IRDP (Institute Of Reserch And 

Dialogue For Peace) yang berjudul Democracy In Rwanda. berdasarkan genosida 

1994, IRDP mencoba menawarkan bentuk demokrasi seperti apa yang cocok bagi 
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Rwanda. tidak dapat dipungkiri, genosida 1994 mempengaruhi Rwanda secara 

keseluruhan. Demokrasi yang berusaha dibangun paska genosida merupakan 

angin segar bagi perubahan dimasa depan Rwanda paska genosida. namun, 

dengan kondisi dan sejarah Rwanda yang mengkhawatirkan, pembangunan 

demokrasi dikawatirkan tumbuh tanpa ada arah yang jelas.  

Dalam penelitian ini dijelaskan secara komprehensif sejarah institusi 

politik di Rwanda dari masa kerajaan yang dianggap telah menjalankan 

pemerintahan secara lebih modern dibandingkan negara-negara lain di Afrika. 

Namun, sejak kedatangan Eropa, Rwanda tenggelam dalam kekuasaan kolonial 

dan membentuk buruknya hubungan Hutu-Tutsi yang kemudian memuncak 

menjadi genosida.  

Penelitian ini juga menekankan tantangan berat bagi demokrasi Rwanda 

paska genosida yakni untuk menghindari sektarianisme dalam memilih pemimpin 

Rwanda
11

. memilih pemimpin berdasarkan kesamaan suku bukanlah demokrasi 

namun haruslah didasarkan pada visi misi yang dibawanya. Maka dari itu 

mendidik masyarakat tentang demokrasi begitu krusial untuk dilakukan. Diatas itu 

semua, IRDP mengusulkan Rwanda untuk mendefinisiskan kembali identitas 

nasional, patriotisme dan integritas moral mereka sehingga rakyat dapat 

menggunakan hak-hak mereka dengan benar terutama ketika memilih pemimpin 

yang baik dengan meniadakan semua pertimbangan sentimental dan kesamaan 

etnis. 
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Demi mencapai demokrasi yang sesungguhnya, tantangan terberat adalah 

menetapkan Power Separation
12

. Selama periode paska merdeka, demokrasi di 

Rwanda dijalankan dengan sistem single party
13

 yakni MDR-PARMEHUTU yang 

menjalankan kebijakan yang didasarkan pada kebencian etnis. Prinsip-prinsip 

demokrasi yang ditetapkan pada konstitusi awal seperti Power Separation, 

penghormatan terhadap HAM dan kebebasan tidak dijalankan. 

Sebelumnya, Rwanda menggunakan sistem multipartai. Namun, ini 

akhirnya menjadi ajang konfrontasi sengit antar partai dan jauh dari tujuan ideal 

adanya sistem multipartai. Demokrasi pada masa itu hanya sebagai pelindung bagi 

pemerintah otoriter yang dibangun dari sektarianisme. Itulah mengapa isu Power 

Separation paska genosida menjadi krusial untuk ditetapkan sehingga hal yang 

sama tidak akan terjadi kembali. 

Memilih pemimpin tidak berdasarkan kesamaan etnisitas menjadi basis 

penting dalam mensukseskan Power Separation ini. Sehingga dalam level 

legislalif, eksekutif maupun yudikatif akan terdapat beragam latar belakang dan 

kepentingan sehingga demokrasi yang sesungguhnya dapat tercapai. IRDP 

                                                           
12

Power Separation merupakan teori yang membedakan tiga kekuasaan utama dalam berbagai 

rezim politik. Ketiganya ini adalah; Legislative Power yang membuat hukum, Executive Power 
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sedangkan dalam rezim aristrokrat, ketiganya ini dipegang oleh satu orang. 
13

Single Party merupakan istilah dalam menyebutkan sebuah sistem kepartaian yang di kuasai oleh 

sebuah partai tunggal. Dalam sistem single party, hanya satu partai yang boleh eksis.  
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menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

sebagai salah satu pilar demokrasi demi mensukseskan Power Separation ini
14

.  

Penelitian yang terakhir adalah sebuah buku karya Adam Jones yang 

berjudul genocide; a comprehensive introduction. Buku ini membahas genosida 

secara umum bukan genosida Rwanda secara khusus. Walaupun dalam bab 

mengenai contoh kasus Adam Jones juga membicarakan tentang genosida 

Rwanda dalam subbab terakhir, yang Jonas paparkan tidak lebih dari paparan 

fakta yang diringkas dari laporan  Allison Desforges. 

Tapi bukan itu yang menjadi alasan buku karya Adam Jones ini peneliti 

masukkan dalam studi literatur melainkan paparan komprehensivenya mengenai 

genosida secara konseptual. Buku ini bukan hanya memuat definisi-definisi 

genosida yang dipaparkan oleh para sarjana yang meneliti genosida, namun juga 

menghadirkan berbagai sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu dalam 

membahas genosida.  

Hal paling menarik  adalah term  Adam Jones dalam disiplin gender yakni 

root and brance genocide
15

. Term ini merujuk pada usaha memusnahkan suatu ras 

atau bangsa tanpa memandang gender yang berarti bukan Cuma kaum laki-laki 

yang menjadi korban, tetapi juga perempuan, anak-anak dan orangtua. Kata root 

merujuk pada perempuan sebagai makhluk yang bertanggungjawab melahirkan 

para generasi lanjutan yang berpotensi menjadi pembalas dendam. Sedangkan 
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brance merujuk pada anak-anak yang ketika tumbuh dewasa akan menjadi 

ancaman. Kasus genosida yang digolongkan dalam term ini adalah Holocoust 

yahudi Eropa dan pembantaian di Rwanda.  

Fokus lain yang menarik dalam buku Jonas adalah definisi-definisinya 

yang komprehensive mengenai genosida. Sejak Lemkin memperkenalkan 

genosida sebagai sebuah konsep yang diterima secara universal, banyak sarjana 

yang menyusun kembali definisi-definisi tentang genosida. Sejak general 

assembly UN mengadopsi the convention on the prevention and punishment of the 

crime of genocide
16

, definisi UN lah yang paling banyak dirujuk walaupun 

definisi UN tentang genosida ini banyak menuai kritik karena ambiguitasnya.   

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menempatkan penelitian pada 

perkembangan demokrasi yang dipengaruhi oleh genosida yang memberikan 

dampak besar pada pola pikir dan perilaku masyarakatnya. Genosida yang 

seharusnya membawa Rwanda selalu berada pada lingkaran konflik, malah 

menjadi pijakan awal bagi terbangunnya demokrasi yang baru di Rwanda. 

demokrasi yang terbangunpun bukanlah demokrasi yang sarat akan konflik akibat 

balas dendam, namun demokrasi yang dibangun dengan kesungguhan dan 

semangat. Terbukti dengan perubahan besar dalam komposisi parlemen Rwanda 

yang kini didominasi oleh perempuan yang secara tradisional dulunya diasingkan 

dari dunia politik yang dianggap milik kaum laki-laki. 
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1.5. Teori dan Konsep 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep untuk menjelaskan 

pengaruh yang ditibulkan genosida terhadap perkembangan demokrasi di 

Rwanda. Kedua konsep yang penulis gunakan disini adalah genosida dan root and 

brance genocide serta cultural modernity. Berikut ulasan atas konsep-konsep ini; 

1.5.1. Genosida dan Root and Brance Genocide 

  Kata Genosida pertama kali di susun dan di gunakan oleh seorang 

ahli hukum yahudi polandia bernama Raphael Lemkin 1900-1959 selama 

pendudukan Nazi di Eropa pada perang dunia kedua. Dalam bukunya yang 

berjudul Axis World In Occupied Europe, Lemkin mengkampanyekan term 

genosida ini untuk digunakan demi mendefinisikan fenomena kejahatan 

sejenis. Selain itu, Lemkin juga mengkampanyekan term genosida ini untuk 

digunakan secara global lewat UN (United Nations). Atas kerja keras 

Lemkin mengkampanyekan term genosida ini untuk dimasukkan dalam 

hukum domestik maupun internasional, maka pada tahun 1948, General 

Assembly UN mengadopsi the convention on the prevention and 

punishment of the crime of genocide
17

. 

  Kata Genosida merupakan gabungan dari bahasa Yunani dan Latin. 

Genos berasal dari bahasa Yunani yang artinya ras atau suku bangsa. 

Sedangkan cide dari bahasa Latin yang artinya pembunuhan. Definisi 
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genosida menurut Lemkin adalah usaha pemusnahan dengan sengaja atas 

kelompok tertentu berdasarkan basis identitas kolektif mereka. Definisi 

Lemkin menekankan pada pemusnahan atas kelompok identitas entah itu 

ras, etnis maupun agama. Kesatuan identitas menjadi kunci dari definisi 

Lemkin mengenai genosida. Penghancuran atas kelompok politik dan kelas 

sosial tidak termasuk dalam denfinisi Lemkin mengenai genosida
18

. Hal 

inilah yang mengundang banyak kritik dan debat dikalangan sarjana yang 

mempelajari genosida. 

  Sedangkan definisi UN atas genosida dalam the convention on the 

prevention and punishment of the crime of genocide ini adalah segala 

tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh maupun 

sebagian sebuah kelompok bangsa, etnis, ras, agama seperti membunuh 

anggota kelompok, menyebabkan kerusakan mental dan fisik yang serius 

atas anggota kelompok, penyiksaan dengan sengaja atas kondisi kehidupan 

sebuah kelompok dengan maksud menghancurkan secara fisik seluruh 

maupun sebagian, tindakan yang mengesankan dengan maksud menghindari 

kelahiran bayi dalam suatu kelompok, serta memindahkan secara paksa 

anak-anak dalam suatu kelompok ke kelompok lainya
19

. 

  Hampir setiap ilmuan yang meneliti genosida memiliki definisi 

mereka sendiri mengenai konsep ini. sebagian besar dari mereka bahkan 

mengembangkan berbagai cide sendiri yang sesuai dengan fenomena dan 
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Ibid., 10 
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Dalam http://legal.un.org/avl/ha/cppcg/cppcg.html diakses tanggal 13 oktober 2013 

http://legal.un.org/avl/ha/cppcg/cppcg.html
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disiplin ilmu yang mereka tekuni. Namun dalam penelitian ini, penulis 

pribadi tidak merasa perlu menamai lagi genosida yang terjadi pada tahun 

1994 di Rwanda. Bertumpu pada asumsi bahwa semua cide yang 

dikembangkan para ilmuan genosida sepakat mengenai definisi awal yang 

dikembangkan Lemkin yakni adanya faktor kesengajaan, sistematisnya 

pembantaian, jumlah korban yang besar serta upaya pemusnahan terhadap 

identitas tertentu.  

  Perbedaan cide-cide yang dicitakan para ilmuan ini hanya pada 

objek pemusnahan. Misalnya gendercide yang terfokus pada usaha 

pemusnahan terhadap suatu kelompok namun menitikberatkan objek 

pemusnahan berdasarkan gender yakni laki-laki yang dianggap sebagai 

ancaman sedangkan perempuan disisihkan dari daftar objek pembunuhan 

karena dianggap tidak berbahaya. Adapula feminicide yang objek 

pembantaian adalah perempuan hanya dikarenakan mereka perempuan. Dan 

banyak lagi term-term lain yang menitikberatkan pada objek pembantain 

seperti poorcide pada orang-orang miskin dan politicide pada sebuah 

kelompok politik
20

. 

  Genosida Rwanda merupakan fenomena yang kompleks. Kita 

dengan mudah akan menggolongkan genosida Rwanda sebagai usaha untuk 

memusnahkan etnis tertentu –dalam hal ini Tutsi- yang juga biasa dikenal 

dengan ethnocide atau sebagai usaha untuk memusnahkan lawan politik 

                                                           
20

Jonas, Genocide: a comprehensive introduction, 26-28. 
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sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasan Hutu Power atau yang lebih 

dikenal dengan politicide. Namun, kompleksitas fenomena genosida 

Rwanda menghalangi kita menggunakan salah satu term ini dalam 

menyebut fenomena genosida 144 Rwanda ini dikarenakan genosida 

Rwanda merupakan gabungan dari berbagai sebab dan motif yang 

kompleks.  

  Sebuah term yang diusung oleh adam jones yang disebut root and 

brance genocide dapat menggambarkan genosida Rwanda secara lebih baik. 

Jika gendercide megacu pada pemusnahan yang terfokus pada laki-laki 

dewasa saja, maka root and brance genocide adalah kebalikannya. Term 

root and brance genocide mengacu pada pemusnahan semua anggota 

kelompok oposisi, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan para 

orangtua. Term ini juga mengacu pada pertimbangan gender. Root 

merupakan simbol dari wanita yang melahirkan generasi-generasi musuh 

sehingga harus dibasmi, dan brance mengacu pada anak-anak dimana 

merupakan calon musuh yang dapat mewariskan dendam
21

. Sehingga root 

and brance genocidemengacu pada pemusnahan yang memandang setiap 

orang dikelompok oposisi adalah musuh yang harus dibasmi. Dalam kasus 

Rwanda juga tidak ada pengecualian bagi perempuan dan anak-anak, 

semuanya menjadi target pembunuhan massal. 

 

                                                           
21

Ibid., 465-468 
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1.5.2.  Cultural Modenity; the Human Development Perspective 

Human development merupakan teori tentang human choice. 

Secara khusus merupakan teori tentang kondisi masyarakat yang terbatas 

atau pilihn-pilihan rakyat yang meluas. Salah satu kondisinya adalah 

demokrasi yang menginstitusionalisasikan kebebasan sipil, menyediakan 

jaminan legal bagi rakyat untuk menggunakan kebebasan memilih mereka 

dalam kehidupan pribadi maupun publik
22

.  

Perspektif human development juga berusaha menghubungkan 

modernisasi sosial dengan nilai emansipasi. Teori ini juga menekankan 

perubahan dalam masyarakat modern yang yang kondusif bagi kekuasaan 

perempuan dan hubungan antara cultural modenity dengan publik yang 

bernilai kesetaraan yang lebih besar antar gender
23

. 

Sedangkan cultural modernity dalam kajian human development 

merupakan teori yang dapat menjelakan peningkatan dan peran perempuan 

dalam lingkunagn sosial maupun politik. Cultural modernity menurut 

Inglehart dan Norris memiliki kosekuensi yang nyata dan positif terhadap 

perempuan. Namun pada penelitian inglehart dan welzel selanjutnya 

                                                           
22

Ronald inglehart dan christian welzel, modernization,cultural change and democracy: human 

developmen sequence : 6, accessed june 20, 2014 url: 

www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic96263.files/culture_democracy.pdf   
23

Amy c. Alexander dan christian welzel, empowering women: four theories tested on different 

aspects of gender equality : 6, accessed june 22,2013 url: 

www.democracy.uci.edu/files/.../alexander.pdf  

http://www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic96263.files/culture_democracy.pdf
http://www.democracy.uci.edu/files/.../alexander.pdf
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menemukan bahwa self exspression values yang paling kuat dan positif 

dalam menjelaskan kekuasaan perempuan
24

. 

Dalam kajian modernisasi dan cultural change, self expression 

value merupakan salah satu dari dua dimensi nilai
25

 yang secara khusus 

mengindikasikan cultural modernity. Self ekspression values sendiri 

merupakan penanda resmi masyarakat paska industri. Nilai ini 

mempertanyakan otoritas secara umum termasuk otoritas laki-laki atas 

perempuan diluar urusan rumah tangga. 

Dalam kasus Rwanda, perempuan sudah tidak disibukkan lagi 

dengan perdebatan tentang kesetaraan gender. Pada pemilu pertama 

setelah genosida, perempuan telah masuk bahkan terlibat aktif serta 

mendominasi dalam lingkup politik Rwanda. Jelas ada yang berubah 

dalam masyarakat Rwanda sejak genosida terjadi.  

Jika melihat bagaimana posisi dan peran perempuan dalam 

kebudayaan Rwanda, kita akan mendapati bahwa secara tradisional 

aktivitas dan peran perempuan hanya berada diseputar lingkup rumah 

tangga. Segera setelah genosida berakhir, secara mengejutan perempuan 

berubah menjadi aktor penting dalam perpolitikan Rwanda.  

                                                           
24

Ibid., 6. 
25

Dua dimensi nilai ini adalah secular-rational-values dan self expression values. Secular-rational-

values merupakan value yang terkenal pada masa industri. Values ini belum mempertanyakan 

otoritas termasuk patriarki, tapi secara sederhana memberikan legitimasi yang lebih rasional pada 

orientasi otoritas. ibid., 19. 
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Genosida jelas memerankan peran penting terhadap perubahan ini. 

Genosida mendorong bagi modernisasi kebudayaan dalam hal ini pola 

pikir masyarakat mengenai peran perempuan dan lebih jauh meningkatkan 

nilai self expression di Rwanda dimana perempuan tampil percaya diri 

dalam aktivitas sipil, organisasi pemerintah dan parlemen pada tingkat 

yang lebih tinggi. Hal ini terutama dikarenakan telah terjadi 

ketidakseimbangan demografis di Rwanda paska genosida yang memaksa 

perempuan Rwanda untuk menempati posisi dan peran laki-laki dan 

terlebih lagi memaksa perempuan Rwanda untuk melihat kembali definisi 

mereka mengenai keberadaan perempuan dalam konteks yang lebih luas. 

 

1.6. Metodologi Penelitian  

1.6.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merujuk pada jenis penelitian yang 

berusaha menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih
26

. Variabel-

variabel tersebut adalah variabel dependen dan variabel independen. Maka dari itu 

dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan bagaimana perempuan Rwanda 

paska genosida (variabel independen) mempengaruhi perkembangan demokrasi 

(variabel dependen) di  Rwanda. 

                                                           
26

Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi (yogyakarta: LP3ES, 

1990), 261. 
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1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kajian pustaka (library reserch). Bahan-bahan yang digunakan didapat dari buku, 

jurnal, dokumen-dokumen resmi Rwanda, UN dll, beserta sumber lain yang 

relevan dengan penelitian ini.  

1.6.3. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik deduktif
27

. Data-data yang ada akan dianalisa demi 

mendukung teori yang digunakan. 

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan diri pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh 

genosida terhadap demokrasi yang sedang berkembang di Rwanda. Pembahasan 

dalam penelitian ini membatasi dampak genosida pada ketidakseimbangan 

demografis yang terjadi setelahnyayang menyebabkan keberadaan perempuan 

yang mendominasi populasi Rwanda hingga 70% dari populasi serta secara 

otomatis menjadi aktor utama dalam proses pembangunan paska genosida dan 

mempengaruhi perkembangan demokrasi di Rwanda paska genosida. Sedangkan 

untuk demokrasi yang sedang berkembang di Rwanda dibatasi semenjak 

berakhirnya genosida pada tahun 1994 hingga tahun 2012. 

                                                           
27

Teknik deduktif merupakan teknik yang menganalisa mulai dari hal-hal yang besifat umum 

menjadi lebih khusus. Ibid., 36-37. 
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1.6.5. Variabel penelitian 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan 

variabel dependen
28

. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perempuan 

paska genosida 1994 di Rwanda sedangkan variabel dependennya adalah 

perkembangan demokrasi di Rwanda. 

1.6.6. Level Analisa 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan level analisa reduksionis 

dimana unit eksplanasi yang akan dijelaskan berada pada tingkat yang lebih 

rendah dari unit yang akan di analisa
29

. Dalam hal ini, unit eksplanasinya adalah 

perempuan paska genosida 1994 di Rwanda sedangkan unit analisanya adalah 

perkembangan demokrasi di Rwanda. 

1.7. Hipotesa 

Secara garis besar penelitian ini ingin mengetahui pengaruh yang 

ditimbulkan oleh genosida 1994 terhadap perkembangan demokrasi di Rwanda 

setelahnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, genosida 1994 Rwanda 

bukan hanya sekedar usaha untuk memusnahkan identitas suatu etnis namun juga 

sebuah upaya untuk mempertahankan kekuasaan yakni Hutu Power. Besarnya 

peristiwa ini beserta dampaknya terutama ketidakseimbangan demografis yang 

terjadi paska genosida yang membuat perempuan mendominasi populasi di 

                                                           
28

Variabel dependen atau unit analisa merupakan variabel yang perilakunya hendak kita 

deskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Sedangkan variabel independen atau unit eksplanasi adalah 

variabel yang dampaknya terhadap unit analisa hendak diamati. Ibid., 35. 
29

Ibid., 39. 
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Rwanda akan mempengaruhi berbagai aspek Rwanda setelahnya, salah satunya 

adalah demokrasi. Demokrasi yang sedang dibangun di Rwanda saat ini 

merupakan cerminan dari sebuah keberhasilan, setidaknya jika kita melihat dari 

sudut pandang kedudukan dan peran seorang perempuan dalam politik yang 

meningkat dengan drastis. Fenomena ini merupakan sebuah bukti bahwa telah 

terjadi moderenisasi kebudayaan terutama pola pikir masyarakat Rwanda terhadap 

peran perempuan yang semakin meluas terutama dalam wilayah politik praktis 

yang disebabkan oleh kekuatan dampak dari genosida 1994. 

1.8. Struktur Penulisan 

BAB Judul Exsecutive Summary Daftar Isi  

1 Pendahuluan 

Bab ini berisi 
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secara komprehensif 
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1.3 tujuan penelitian 

1.4 kajian pustaka 

1.5 landasan teori dan konsep 

1.6 metodologi penelitian 

1.6.1.jenis penelitian 

1.6.2.teknik pengumpulan 

data 

1.6.3. Teknik analisa data 

1.6.4. variabel penelitian 
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1.6.5. level analisa 
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terkait isu perempuan, 

anak-anak dan 

keluarga di Rwanda. 

V Penutup 

Bab ini berisi penutup 

dari penelitian ini. 
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