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1. 1. Latar Belakang 

Negara Rwanda menjadi perhatian dunia Internasional pada tahun 1994 

saat terjadi konflik antara dua etnis, yaitu terjadinya pembantaian dalam skala 

besar yang dilakukan oleh etnis Hutu yang merupakan etnis mayoritas terhadap 

etnis Tutsi yang merupakan etnis minoritas. Konflik yang bersifat internal di 

antara kedua etnis ini bukan hanya semata karena permasalahan kesenjangan yang 

terjadi di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun pendidikan, tetapi telah berakar 

ketika pasca dekolonisasi Belgia yang telah meninggalkan Rwanda. 1  Semasa 

Rwanda masih di bawah pengaruh kolonial Belgia pada tahun 1916, pihak Belgia 

lebih memilih golongan etnis Tutsi untuk diberikan kekuasaan dan wewenang 

dalam menjalankan pemerintahan sementara, sedangkan etnis Hutu menjadi etnis 

golongan bawah yang tidak diperhatikan.2 

“Most survivors of the genocide in Rwanda had not one but two 

brushes with death and most saw first-degree relatives killed and many 

sustained dreadful wounds themselves. When the Government of 

National Unity took over in 1994, Rwanda was in utter anarchy.”3 

                                                        
1 Human Right Watch Report, “Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda”, dalam 

https://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/Geno1-3-09.htm#P215_91722 diakses pada 8 
April 2016 pukul 3:26 WIB 
2 Ibid. 
3 Speech of H.E Paul Kagame, Commenwealth Club, San Francisco, March 7 2003, dalam John 

Mutamba, MBA and Jeanee Izabiliza, MA, The Role of Woman in Reconciliation and Peace 

Building in Rwanda: Ten Years After Genocide 1994-2004, page 9, dalam 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan031033.pdf diakses pada 17 

November 2016 pukul 23:12 WIB 

https://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/Geno1-3-09.htm#P215_91722
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan031033.pdf
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 Dalam pidatonya, Paul Kagame menyatakan bahwa genosida yang terjadi 

telah memberikan pukulan sangat keras bagi Rwanda. Tidak hanya itu, 

meledaknya jumlah angka pengungsi yang meninggalkan Rwanda dan ditambah 

lagi tingginya angka korban jiwa selama genosida berlangsung memberikan 

dampak ketidakstabilan populasi Rwanda. Jumlah korban mencakup angka yang 

cukup tinggi, diperkirakan lebih dari 800.000 ribu jiwa melayang dalam konflik 

100 hari yang didominasi oleh golongan laki-laki, sementara perempuan di 

asumsikan sebagai korban yang selamat dalam menghadapi genosida 1994. 4 

Sehingga ketika konflik berakhir menyisakan populasi perempuan sebesar 70 

persen yang akhirnya mendominasi kependudukan di Rwanda.5 

 Bagi perempuan Rwanda yang berhasil selamat melalui genosida dihantui 

oleh rasa trauma yang mendalam dan kebencian atas kekerasan yang dilakukan 

oleh para ekstrimis Hutu baik dalam kekerasan fisik, seksual, dan mental. PBB 

melaporkan setidaknya antara 250.000 hingga 500.000 perempuan Rwanda telah 

diperkosa pada saat konflik berlangsung, dan diperkirakan sekitar 70 persen 

perempuan Rwanda yang selamat telah terjangkit HIV/AIDS atas tindakan 

perkosaan yang dilakukan serta sebagian besar korban masih mengalami trauma 

berat.6 Selama genosida 1994 tercatat pula jumlah 300.000 anak perempuan dan 

laki-laki dibantai, serta sekitar 10 persen dari mereka juga kehilangan orang tua 

                                                        
4 Kofi Annan, 2007, The Media and The Rwanda Genocide (ed.1), London: Pluto Press, hal 44 
5 Elizabeth Powley, “Strengthening Governance: The Role of Woman in Rwanda’s Transition A 
Summary”, Enhancing Women’s Participation in Electoral Proceseses in Post-Conflict Countries, 

2004, EP.5, hal 5, dalam 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/meetings/2004/EGMelectoral/EP5-Powley.PDF diakses 

pada 8 April 2016 17:21 WIB 
6  Amnesty International UK, Rwanda: Seven in Ten Genocide Rape Survivors Living With 

HIV/AIDS, Press Releases, dalam https://www.amnesty.org.uk/press-releases/rwanda-seven-ten-

genocide-rape-survivors-living-hivaids diakses pada 24 Februari 2017 pukul 09:06 WIB 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/meetings/2004/EGMelectoral/EP5-Powley.PDF
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/rwanda-seven-ten-genocide-rape-survivors-living-hivaids
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/rwanda-seven-ten-genocide-rape-survivors-living-hivaids
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baik salah satu ataupun keduanya, dan jumlah anak yang tinggal di rumah yatim 

piatu sebesar 110.000, 7000 terlantar di jalanan, adapun juga sebesar 19.000 anak 

di bawah usia 15 tahun terinfeksi HIV/AIDS.7 

 Terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang mereka terima karena tingginya 

intensitas perkosaan masal yang dilakukan oleh Hutu sipil dan milisi selama 

genosida berlangsung. Adapun fenomena perkosaan masal yang dilancarkan oleh 

etnis Hutu kepada perempuan Tutsi tidak hanya sebagai sebuah aktifitas seksual 

ataupun tindakan yang sengaja dilakukan atas timbulnya nafsu bagi laki-laki Hutu 

untuk menyetubuhi perempuan Tutsi yang terjadi dalam genosida, akan tetapi 

tindakan perkosaan ini dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk meruntuhkan 

struktur dominasi budaya dengan cara menginvasi tubuh perempuan lawan. 89 

 Para elit ekstrimis Hutu (interhamwe) memilih kekerasan seksual (sexual 

violence) sebagai senjata dalam menjalankan genosida ini, sementara perkosaan 

individual maupun perkosaan masal dipilih sebagai alat dominasi hirarki sosial 

mereka yang dilakukan secara publik, dan dijadikan pula sebagai fasilitator teror 

kepada seluruh etnis Tutsi.10 Adapun bentuk tindakan kekerasan seksual lainnya 

yang mereka lakukan seperti memaksa perempuan bertelanjang dan berjalan 

                                                        
7 Scott Straus and Lars Waldorf, 2011, Remaking Rwanda; State Building and Human Rights after 

Mass Violance, United State of America: The University of Wisconsin Press, hal 80. 
8 Adanya unsur body politic dalam konflik antar etnis memaknai tubuh perempuan bukan hanya 

direpresentasikan sebagai tubuh atau fisik semata, melainkan menjadi sebuah simbol dari etnis, 

komunitas, maupun masyarakat. Unsur politik tubuh disini dimaksud dengan tindakan kekerasan 

ataupun perkosaan dan mutilasi melalui tubuh perempuan lawan sama saja dengan merusak tubuh 

dari etnis lawan, karena perempuan mewakilkan kehormatan dan kesucian dari etnis tersebut.  
9 Allison Ruby Reid-Cunningham, 2008, Rape as a Weapon of Genocide, Genocide Studies and 

Prevention: An International Journal, Vol. 3, Issue 3, Article 4, California, University of Califonia-

Berkeley, hal 292, dalam 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1160&context=gsp diakses pada 19 

November 2016 pukul 09:56 WIB 
10 Sabine Hirschauer, The Securitization of Rape; Women, War and Sexual Violence (ed.1), 

London: Palgrave Macmillan Press, 2014, hal 10. 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1160&context=gsp
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didepan publik, penghamilan paksaan, dan genital mutilation (memutasi bagian 

reproduksi perempuan). Penginvasian tubuh perempuan melalui tindakan 

kekerasan seksual tersebut menghasilkan dampak yang sangat besar bagi 

keseluruhan generasi etnis Tutsi, karena hal tersebut bukan saja mengakibatkan 

skala teror dan trauma atas rusaknya bagian fisik, tetapi juga merubah keadaan 

psikologis dan identitas etnis mereka.11 

 Adapun tindakan penghamilan paksaan dalam genosida ini berguna untuk 

menghasilkan anak yang berdarah campuran, dengan artian anak tersebut tidak 

lagi seutuhnya murni mengandung darah keturunan dari orang tua ataupun etnis 

asli mereka. Akibatnya ketika mereka lahir, anak-anak ini menghadapi stigma 

sosial dengan mendapat diri mereka dijuluki sebagai children of bad memories 

atau children of hate dan devil children atau little killers yang diberikan oleh 

masyarakat sekitarnya. Stigma sosial yang hadir tidak saja menyerang mereka 

tetapi juga menyerang perempuan yang melahirkan mereka. 12  Kemudian hadir 

pula anggapan bahwa tindakan penghamilan paksaan ini sama seperti halnya bom 

waktu, ketika telah mencapai waktu akhir dan meledak efek yang dihasilkan tidak 

saja melukai fisik, tetapi juga merusak kondisi mental dan jiwa, khususnya 

perempuan Rwanda.13 

 Bentuk konsekuensi dan stigmatisasi lainnya yang juga dirasakan oleh 

para perempuan korban kekerasan seksual dan perkosaan seperti adanya suatu 

                                                        
11 Ibid., hal 11. 
12 Marie Consolèe Mukangendo, Coping With Children Born of Rape, UNICEF Child Protection, 

2007, hal 69, dalam 

http://people.umass.edu/charli/childrenbornofwar/Mukangendo%20Working%20Paper.pdf diakses 

pada 19 November 2016 pukul 09:05 WIB 
13 Raphaëlle Brance and Fabrice Virgilli, 2012, Rape in Wartime (ed.1), London: Pilgrave 

Macmillan Press, hal 5. 

http://people.umass.edu/charli/childrenbornofwar/Mukangendo%20Working%20Paper.pdf
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norma dalam masyarakat Rwanda yang menjelaskan bagi perempuan yang 

diperkosa ataupun mempunyai anak dari hasil perkosaan tersebut dan mencoba 

untuk memberitahukan kepada keluarga ataupun terhadap orang lain yang berada 

disekitarnya, maka perempuan tersebut akan di marginalkan oleh masyarakat 

maupun keluarga mereka sendiri. 14  Dengan keadaan tersebut, tidak sedikit 

perempuan-perempuan korban kekerasan seksual dan perkosaan menjalani 

kehidupan dengan cara mengisolasi diri mereka terhadap lingkungan sosial. 

Kemudian, atas hadirnya stigma seperti inilah yang pada akhirnya memberikan 

beban mental kepada hampir keseluruhan perempuan Rwanda yang berhasil 

melalui genosida, dan tidak sedikit pula perempuan yang mendapati diri mereka 

mengandung anak yang tidak diinginkan memilih aborsi atas kehamilan mereka 

maupun membuang anak tersebut ketika telah lahir dan menerapkan silent law 

selama menjalankan sisa hidup mereka.1516 

 Lebih lanjut, secara tipologi konflik yang terjadi di Rwanda merupakan 

konflik etnis, namun terdapat dua faktor lain yang mempengaruhi dalam jalannya 

konflik ini dan berubah menjadi genosida, yaitu adanya propaganda dan 

doktrinisasi yang dilakukan oleh ekstrimis Hutu terhadap golongan Hutu lainnya 

untuk melakukan serangan yang sistematis dan juga lebih mengarahkan atau 

menargetkan kepada golongan perempuan Tutsi maupun perempuan lainnya yang 

                                                        
14 Consolèe Mukangendo, Op. Cit., hal 71. 
15  Silent law merupakan suatu budaya maupun norma dalam Afrika, dimana individual lebih 

memilih untuk diam tidak memberikan keterangan atau sepatah katapun ketika mendapat sebuah 

tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa malu baginya untuk menghindari agar tidak 

dikucilkan dari masyarakat. 
16 Branch and Virgili, Op. Cit., hal 146. 
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berasal dari etnis Hutu apabila mereka dianggap mengkhianati etnis sendiri. 17 

Adanya penyebaran propaganda ini diprakarsai oleh media lokal Rwanda yang 

posisinya dikuasai oleh para elit dan ekstrimis Hutu, seperti Radio-Television 

Libre des Milles Collines (RLTM) dan media cetak Kangura. Melalui dua media 

ini ekstrimis Hutu menyebarkan propaganda dan menanamkan rasa benci etnis 

Hutu terhadap etnis Tutsi yang dianggap sebagai perusak negara Rwanda.18 

 Salah satu bentuk propaganda yang dilancarkan oleh ekstrimis Hutu 

terlihat jelas dalam 10 Hutu Commanedements. 19  Dalam sepuluh perintah ini 

empat diantaranya merupakan sebuah doktrinisasi yang berbau gender dan juga 

merupakan sebuah perintah yang harus diusung oleh etnis Hutu terhadap 

perempuan etnis Tutsi. Empat perintah ini berisi tentang:20 

1. Setiap laki-laki Hutu harus tahu bahwa perempuan Tutsi, tidak peduli 

siapa dia, apakah dia bekerja dalam solidaritas dengan etnis Tutsinya 

sendiri, akan dianggap pengkhianat ketika: 

a. Siapapun yang menikahi perempuan Tutsi 

b. Siapapun yang membuat seorang perempuan Tutsi sebagai selirnya 

c. Siapapun yang membuat seorang perempuan Tutsi sebagai 

sekretaris dalam pekerjaannya ataupun seorang anak didiknya. 

                                                        
17 Annan, Op. Cit., hal 2. 
18 Ibid. 
19 10 perintah Hutu ini ialah bentuk propaganda yang dilakukan oleh golongan ekstrimis Hutu 

dalam menyebarkan kebohongan, kejelekan, dan kebencian terhadap etnis Tutsi dan juga 

menjadikan 10 perintah ini sebagai sebuah instrumen dalam jalannya konflik Rwanda. 10 perintah 

ini bersifat wajib untuk dilakukan oleh setiap individual Hutu, akan tetapi apabila 10 perintah ini 

dilanggar oleh seorang Hutu, maka nasibnya akan berakhir sama seperti etnis Tutsi. 
20 Kangura no.6, 10 Hutu Commandements, dalam http://www.rwandafile.com/rtlm/index.html 

diakses pada 18 November 2016 pukul 00:25 WIB 

http://www.rwandafile.com/rtlm/index.html
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2. Setiap laki-laki Hutu juga harus tahu bahwa gadis-gadis etnis Hutu lebih 

terhormat dan lebih andal dalam peran mereka sebagai seorang 

perempuan, baik seorang istri maupun ibu. Bukankah mereka lebih cantik 

(perempuan Hutu), dan akan menjadi sekretaris yang baik serta lebih jujur! 

3. Perempuan Hutu! Waspadalah ketika membawa suami anda, saudara, dan 

anak, karena akan menjadikannya sebuah alasan! 

4. Angkatan bersenjata Rwanda khususnya Hutu, ada sebuah pelajaran yang 

kita pelajari dari perang Oktober 1990. Tidak ada seorang prajurit yang 

harus menikahi seorang perempuan Tutsi. 

Terobjektifikasinya kaum perempuan melalui propaganda tersebut berhasil 

mengkonstruksi pemikiran para etnis Hutu untuk menimbulkan kebencian yang 

besar dan ikut berpartisipasi dalam melakukan serangan yang sistematis terhadap 

perempuan. Menjadi tambahan pula, segala bentuk doktrin dan asumsi yang 

dilahirkan oleh ekstrimis Hutu menganggap bahwa perempuan Tutsi sebagai evil 

temptress (setan penggoda) yang harus disingkirkan karena dapat menjadi 

ancaman bagi bangsa.21 

 Opresi terhadap kaum perempuan sesuai dengan tipologi diatas dan 

sistematisnya serangan yang dilakukan mengantarkan mereka ke dalam posisi 

yang sangat dramatis. Mereka tidak saja dilabelkan sebagai korban genosida, 

tetapi juga dibebani oleh multiple role yang harus dijalankan demi 

keberlangsungan hidup, seperti menjadi kepala rumah tangga, tokoh masyarakat, 

                                                        
21  Spring Refstedt, 2014, Variations in Forms of Sexual Violence A Comparative Analysis of 

Bosnia and Rwanda, Dissertation, New York: Politic and Society, Columbia University, hal 70, 
dalam 

https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:197906/CONTEN

T/JPS-Spring-Refstedt.pdf. diakses pada 18 November 2016 pukul 00:34 WIB 

https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:197906/CONTENT/JPS-Spring-Refstedt.pdf
https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:197906/CONTENT/JPS-Spring-Refstedt.pdf
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dan sebagai pekerja yang harus dominan dalam memenuhi kebutuhan finansial, 

serta berperan dalam proses pembangunan perdamaian pasca genosida.22 

 Lebih lanjut, United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 

turut memberikan laporan dalam penyelidikan dari dampak yang dihasilkan atas 

tindakan kekerasan seksual dan perkosaan terhadap perempuan Rwanda ketika 

berakhirnya genosida menjelaskan bahwa lebih dari 37 persen perempuan yang 

diperkosa ataupun digunakan sebagai alat dalam kasus tersebut mengalami 

permasalahan seperti adanya rasa cemas berlebih, takut, dan malu sebagai korban 

perkosaan, serta Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). 23 Hadirnya 

permasalahan psikologis yang menganggu kesehatan mental dan jiwa korban 

kekerasan seksual seperti yang telah disebutkan juga dibentuk melalui hadirnya 

konsekuensi-konsekuensi maupun stigma yang disebabkan oleh tindakan 

perkosaan.24 Dari permasalahan tersebut yang pada akhirnya mendorong penulis 

untuk menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk melihat upaya coping seperti 

apa yang dilakukan perempuan Rwanda untuk mengatasi bentuk konsekuensi 

yang dihasilkan dari genosida dan kondisi traumatis yang mereka alami. Coping 

mechanism dalam konteks ini tidak menggantikan kebutuhan mereka akan 

keadilan pasca genosida, tetapi berguna untuk memperbaiki struktur sosial dan 

identitas mereka sebagai perempuan yang telah rusak atas tindakan yang 

menyerang mereka selama genosida berlangsung dan juga sebagai cara mereka 

                                                        
22 Ibid. 
23 PTSD atau yang sering dikenal sebagai gangguan stres pasca trauma ialah kondisi kejiwaan atau 

kondisi kesehatan mental yang terganggu karena dipicu oleh adanya peristiwa tragis yang dialami 

ataupun ingatan mengenai kejadian yang telah mengubah hidup korbannya. 
24 Branche and Virgili, Op. Cit., hal 145. 
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untuk menghilangkan beban psikologis demi memudahkan proses reintegrasi 

kembali.  

 Bedasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, tipologi konflik 

Rwanda yang pada awalnya merupakan konflik internal antara kedua etnis 

menunjukan banyaknya aktivitas kekerasan seksual yang berbasis pada gender. 

Penulis menggunakan konsep Gender Based Violence (GBV) dalam melihat kasus 

ini karena fenomena kekerasan seksual yang sistematis ditujukan kepada 

perempuan Rwanda sebagai alat dan strategi utama dalam kasus ini. Kemudian 

yang menjadi keunikan dan dorongan bagi penulis dalam penelitian ini karena 

dari tindakan yang dilakukan kepada perempuan Rwanda tidak hanya 

menimbulkan dampak fisik saja tetapi juga memberikan dampak psikologis bagi 

mereka. Adapun bentuk konsekuensi dan trauma yang dihasilkan tindakan 

kekerasan tersebut mendorong perempuan Rwanda untuk melakukan berbagai 

macam bentuk coping mechanism agar dapat mengatasi problematika yang 

dihadapi dan mengembalikan kehidupan normal mereka, dan pada letak ini pula 

yang akan menjadi fokus penelitian penulis mengenai strategi coping mechanism 

perempuan Rwanda pasca konflik 1994. 

 

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah penulis jelaskan diatas, rumusan masalah 

yang akan penulis kaji yaitu, bagaimana strategi coping mechanism perempuan 

Rwanda pasca konflik 1994? 
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1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. 3. 1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan, dalam 

penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk melihat bagaimana konflik 

yang berujung pada genosida menggunakan kekerasan berbasis gender 

sebagai strateginya dan kekerasan seksual serta perkosaan sebagai 

instrumen tambahan, dan pula mendeskripsikan strategi coping mechanism 

seperti apa yang digunakan perempuan Rwanda untuk mengatasi 

konsekuensi dan trauma yang dihasilkan dari genosida. 

 

1. 3. 2. Manfaat Penelitian 

1. 3. 2. 1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

akademis, khususnya dalam ruang lingkup Hubungan Internasional, dan 

berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian Hubungan 

Internasional mengenai kajian konflik dan perempuan. 

 

1. 3. 2. 2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan unuk menambah wawasan penulis 

sebagai ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup kajian konflik 

dan gender, dan juga selanjutnya untuk dijadikan acuan dalam melihat 

konflik-konflik lainnya yang menggunakan kekerasan berbasis gender. 
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1. 4. Penelitian Terdahulu 

Dalam skripsi ini, penulis melakukan rujukan kepada penelitian-penelitian 

terdahulu yang juga sebelumnya telah melakukan kajian terhadap kasus konflik 

dan genosida Rwanda. Hal ini dilakukan penulis untuk bisa melihat perbandingan 

kajian penelitian terdahulu dengan apa yang ingin penulis kaji, adapun juga dalam 

rujukan terhadap penelitian terdahulu ini untuk melihat aspek apa yang dapat 

penulis temukan dan kembangkan lebih jauh, serta dapat memberikan kontribusi 

akademisi terhadap kajian Hubungan Internasional. 

 Penelitian yang pertama berjudul Genosida Rwanda dan Tindakan Yang 

Dilakukan Oleh Hukum Internasional Dalam Menanganinya oleh Farida 

Febrina.25 Dalam penelitiannya, Frida mengemukakan 2 rumusan masalah yaitu 

“apa saja tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh hukum internasional 

dalam mengatasi tindak genosida yang pernah ataupun masih terjadi di dunia?” 

dan “apa yang diharapkan oleh negara-negara di dunia terhadap hukum 

internasional dalam mengatasi tindak genosida tersebut?”. Dalam penelitian ini 

pula Frida mengkaji kasus genosida Rwanda dengan menggunakan perspektif 

hukum internasional dimana peneliti menganggap bahwa sebuah konflik maupun 

genosida tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas apabila kasus tersebut tidak 

dilengkapi dengan unsur Hukum Internasional yang dapat mengadili individu 

maupun aktor lain yang turut melakukan aksi genosida, kejahatan terhadap 

manusia, dan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. 

                                                        
25  Farida Febrina, 2008, Genosida Rwanda dan Tindakan yang Dilakukan Oleh Hukum 

Internasional Dalam Menanganinya, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Al Azhar Jakarta, dalam http://dokumen.tips/documents/bab-i-ltr-blkg-genosida-di-

rwanda.html diakses pada tanggal 7 April 2016 pukul 20:12 WIB 

http://dokumen.tips/documents/bab-i-ltr-blkg-genosida-di-rwanda.html
http://dokumen.tips/documents/bab-i-ltr-blkg-genosida-di-rwanda.html
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 Selain itu, metode yang digunakan oleh Frida dalam penelitiannya 

menggunakan metode deskriptif dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan 

bagaimana peranan hukum internasional dalam mengatasi genosida Rwanda. 

Adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Frida dengan penulis mengenai 

konflik Rwanda menjadikan penelitian ini menjadi rujukan dalam penelitian 

terdahulu penulis, namun aspek pembeda berada pada kacamata yang digunakan, 

Frida mengkaji genosida Rwanda dengan menggunakan perspektif hubungan 

internasional dengan menggunakan kacamata hukum internasional sementara 

penulis juga melihat genosida Rwanda ini dengan perspektif hubungan 

internasional namun dengan menggunakan konsep gender based violence dalam 

menganalisanya. 

 Penelitian kedua berjudul Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses 

Perdamaian Pasca Genosida oleh Eky Nanda. 26  Dalam penelitiannya, Eky 

mengkaji peranan seperti apa yang telah diberikan dan dilakukan oleh perempuan 

Rwanda dalam proses pembangunan perdamaian ketika genosida telah usai. 

Analisis dalam penelitian yang dilakukan oleh Eky dengan menggunakan metode 

kualitatif dengan landasan konsep conflict resolution, dan peacebuilding. Eky 

berpendapat bahwa setelah genosida Rwanda usai, perempuan Rwanda 

mempunyai peran penting dalam proses pembangunan perdamaian dan perbaikan 

dalam berbagai bidang domestik. Dalam analisanya, Eky menyebutkan banyaknya 

aktifitas baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi dan juga negosiator 

                                                        
26 Eky Nanda Nuzulul, 2011, Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses Perdamaian Pasca 

Genosida 1994, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Yogyakarta, dalam http://repository.upnyk.ac.id/799/1/SKRIPSI.pdf diakses 

pada tanggal 8 April 2016 pukul 17:42 WIB 

http://repository.upnyk.ac.id/799/1/SKRIPSI.pdf
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(pembicara perdamaian) didominasi oleh posisi perempuan yang berhasil melalui 

konflik 1994. 

 Adanya kesamaan kajian mengenai perempuan Rwanda antara penelitian 

yang dilakukan oleh Eky dengan penulis, menjadikan penelitian ini sebagai 

rujukan penelitian terdahulu yang penulis paparkan, sementara itu letak 

perbedaannya, Eky lebih menekankan seperti apa saja proses yang dilakukan oleh 

perempuan Rwanda dalam membangun kembali perdamaian ketika genosida telah 

usai, sementara penulis beranggapan meskipun perempuan Rwanda berhasil 

melakukan proses reintegrasi ataupun pembangunan perdamaian akan tetapi tidak 

bisa mencapai keberhasilan yang utuh, karena beban psikologis yang membebani 

mereka tidak dapat dihapuskan atau hilang begitu saja meskipun keadaan 

domestik Rwanda telah pulih dan hal ini yang merupakan dampak jangka panjang 

yang dihasilkan dari genoside tersebut. Oleh sebab itu penulis berusaha untuk 

menganalisanya dengan menggunakan strategy coping mechanism untuk melihat 

upaya apa yang dilakukan perempuan Rwanda dalam mengatasi dampak jangka 

panjang dari genosida yang diderita oleh mereka. 

 Penelitian ketiga dengan judul Pengaruh Genosida Terhadap 

Perkembangan Demokrasi Dalam Konteks Kekuasaan Perempuan di Rwanda 

oleh Umi Kalsum. 27  Dalam penelitiannya, Umi menganggap demokrasi yang 

terjadi di Rwanda pasca genosida menjadi isu menarik yang perlu dikaji, karena 

proses yang terjadi ini melibatkan peranan perempuan di berbagai bidang, dan 

                                                        
27 Umi Kalsum, 2014, Pengaruh Genosida Terhadap Perkembangan Demokrasi Dalam Konteks 

Kekuasaan Perempuan di Rwanda, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang 
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juga atas dasar mendominasinya populasi perempuan Rwanda ketika konflik 

berakhir. 

 Dalam analisanya, dampak yang dihasilkan dari genosida Rwanda 1994 

memberikan ketidakseimbangan demografis yang menyebabkan populasi 

perempuan mendominasi wilayah Rwanda, dan pasca genosida perempuan 

Rwanda melakukan upaya demokrasi demi memenuhi proses pembangunan 

kembali. Terjadinya modernisasi kebudayaan terhadap posisi perempuan yang 

menempati banyaknya kursi legislator di pemerintahan menjadikan perempuan 

mempunyai peran yang lebih besar dalam wilayah politik praktis.  Metode yang 

digunakan Umi dalam penelitiannya berupa eksplanatif dan menggunakan konsep 

root and brance genocide serta cultural modernity yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh seperti apa yang diberikan genosida terhadap perkembangan 

demokrasi Rwanda. 

 Kemudian yang menjadi aspek pembeda dengan penelitian yang ingin 

penulis lakukan, Umi melihat dari mendominasinya perempuan pada aspek 

demografis Rwanda yang mengantarkan mereka untuk memegang alih serta 

menjaga stabilitas pemerintahan memalui cultural modernity, sementara penulis 

melihat mendominasinya populasi perempuan Rwanda pasca genosida 1994 

memberikan pemikiran bagi penulis untuk melihat bagaimana cara mereka 

ataupun apa yang mereka lakukan untuk dapat melalui genosida dan mengatasi 

konsekuensi yang dihasilkan dari genosida tersebut. Adapun aspek kesamaan 

penelitian berada dalam aspek analisis genosida yang dilakukan oleh Umi dalam 
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penelitiannya, oleh sebab itu penelitian ini menjadi rujukan dalam penelitian 

terdahulu penulis. 

 Penelitian keempat dengan judul Women Empowerment: A Process To 

End Gender Based Violence in Post Genocide oleh Kartika Devina Shinta.28 

Dalam penelitiannya, Kartika melihat fenomena kekerasan yang berbasis pada 

gender dalam genosida Rwanda merupakan sebuah tindakan yang dipengaruhi 

oleh sistem patriarki. Dalam penelitiannya, metode yang digunakan oleh Kartika 

berupa kualitatif dengan gender based violence dan women empowerment sebagai 

konsepnya. 

 Kartika melihat fenomena kekerasan berbasis gender yang terjadi selama 

konflik tidak saja disebabkan oleh propaganda yang dilakukan etnis Hutu, tetapi 

atas dasar kuatnya sistem patriaki yang mengalir dalam budaya Afrika. Hal ini 

yang menjadikan penelitian Kartika sebagai rujukan dalam penelitian terdahulu 

penulis, karena adanya sumbangan pemikiran dalam hasil penelitian Kartika 

memberikan kontribusi bagi penulis untuk mengetahui kekerasan yang terjadi 

selama genosida berakar dari mana, dan juga dalam aspek kekerasan berbasis 

gender menjadikan kesamaan penelitian Kartika dengan penelitian yang ingin 

penulis kaji. Akan tetapi letak perbedaannya, Kartika menyambungkan pula 

konsep pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk menghapuskan kekerasan 

yang berbasis gender di Rwanda, sementara penulis menggunakan strategi coping 

                                                        
28 Kartika Devina Shinta, 2015, Women Empowerment: A Process To End Gender Based Violance 

In Post Genocide, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta, dalam 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view

&typ=html&buku_id=90942&obyek_id=4 diakses pada 9 November 2016 pukul 15:04 WIB 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=90942&obyek_id=4
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=90942&obyek_id=4
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mechanism untuk menganalisa bagaimana perempuan Rwanda bisa melepaskan 

dampak yang ditimbulkan dari kekerasan berbasis gender. 

 Penelitian kelima dengan judul Keterlibatan United Nations Assistance 

Mission For Rwanda (UNAMIR) Dalam Konflik Etnis dan Genosida di Rwanda 

(Periode 1993-1994) oleh Widya Putri. 29  Fokus yang dilakukan oleh Widya 

berada pada peran organisasi internasional, Widya memaparkan bahwa dalam 

menangani kasus konflik di Rwanda dibutuhkan integrasi dan koordinasi aktor 

dalam Hubungan Internasional, baik aktor negara maupun non negara, agar efek 

negatif yang ditimbulkan dari konflik Rwanda dapat diminimalisir apabila 

interaksi dan integrasi antar aktor Hubungan Internasional itu berjalan dengan 

baik. Analisis yang dilakukan Widya dalam penelitiannya dengan menggunakan 

metode kualitatif dan menggunakan konsep responbility to protect serta 

involvement concept, dengan bertujuan agar dapat melihat lebih jauh bagaimana 

PBB melakukan strategi maupun mekanismenya dalam menangani masalah 

konflik yang terjadi di Rwanda. 

 Atas sumbangan analisa yang dihasilkan dalam penelitiannya menjadikan 

penelitian tersebut sebagai rujukan pula dalam penelitian terdahulu penulis. 

Kemudian yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis teliti 

berada pada level aktor, Widya memfokuskan pada aktor seperti organisasi 

internasional dalam penelitiannya, sementara penulis melihat aktor domestik yang 

berperan dalam genosida Rwanda. 

                                                        
29 Widya Putri, 2011, Keterlibatan United Nations Assistance Missions For Rwanda (UNAMIR) 

Dalam Konflik Etnis dan Genosida di Rwanda (Periode 1993-1994), Skripsi, Jakarta: Jurusan 

Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dalam 

http://library.upnvj.ac.id/pdf/5FISIPS1IK/207613003/AWAL.pdf diakses pada tanggal 10 April 

pukul 15:32 WIB 

http://library.upnvj.ac.id/pdf/5FISIPS1IK/207613003/AWAL.pdf
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 Penelitian keenam dengan judul Resiliensi Perempuan Korban Konflik 

Ambon oleh Arthur Ardiansa Hitiyahubessy (2015). 30  Penelitian keenam ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan, karena 

penelitian ini berada dalam ranah Indonesia, dan sudut pandang psikologi namun 

memiliki kesamaan dalam menganalisa konflik bersenjata dan korban perempuan. 

Dalam penelitiannya, Arthur menganalisa bagaimana konflik Ambon yang terjadi 

pada tahun 1999-2000 tidak saja menghasilkan korban jiwa akan tetapi juga 

mengakibatkan korban psikologis bagi yang berhasil melaluinya. Bagi mereka 

yang berhasil selamat, dibebankan dengan keadaan yang tidak diperuntungkan 

seperti rasa trauma akan konflik yang terjadi, dan rasa saling ketidakpercayaan 

antara satu sama lain. 

 Arthur menggunakan konsep resiliensi, yaitu suatu konsep yang 

menganalisa bagaimana cara individual melakukan proses pemulihan. Hal ini pula 

hampir memiliki kesamaan seperti yang penulis teliti, kesamaan dengan 

menggunakan sudut pandang psikologi akan tetapi berbeda konsep dan proses. 

Konsep resiliensi yang digunakan Arthur dalam menganalisa proses pemulihan 

korban perempuan hanya berada pada garis permukaan saja, sementara coping 

strategy yang penulis gunakan dalam penelitian guna melihat strategi apa yang 

digunakan perempuan Rwanda jauh lebih spesifik. Arthur berfokus kepada 

perempuan Ambon sementara penulis berfokus pada perempuan Rwanda, adanya 

perbedaan kajian dalam ranah domestik dan internasional ini pula yang 

                                                        
30 Arthur Ardiansa Hitiyahubessy, 2015, Resiliensi Perempuan Korban Konflik Ambon, Skripsi, 

Semarang: Jurusan Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dalam 

http://repository.unika.ac.id/312/7/08.92.0042%20Arthur%20Ardiansa%20Hitiyahubessy%20LA

MPIRAN.pdf diakses pada 9 November 2016 pukul 13:21 WIB 

http://repository.unika.ac.id/312/7/08.92.0042%20Arthur%20Ardiansa%20Hitiyahubessy%20LAMPIRAN.pdf
http://repository.unika.ac.id/312/7/08.92.0042%20Arthur%20Ardiansa%20Hitiyahubessy%20LAMPIRAN.pdf
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menjadikan perbedaan. Lebih lanjut, penelitian Arthur sangat memberikan 

kontribusi bagi penulis untuk dapat memahami konsep psikologi, dan juga 

menjadi acuan dalam penelitian terdahulu penulis.  

 Penelitian ketujuh dengan judul Strategi Coping Stress Perempuan 

Dengan HIV/AIDS oleh Ema Hidayanti (2013).31 Ema melihat bahwa penyakit 

HIV/AIDS yang diderita perempuan dapat memunculkan stres, dimana stres 

tersebut hadir karena adanya stressor yang menyebabkan kehidupan perempuan 

tersebut menjadi berubah.  

 Dengan bentuk tekanan tersebut, pada umumnya perempuan akan 

melakukan bentuk upaya yang berbeda untuk mengatasi maupun mengurangi 

hadirnya stres yang ia miliki baik dengan menggunakan strategi coping yang 

positif agar dapat terus bertahan atau dengan menggunakan strategi coping yang 

negatif yang berdampak kepada ketidakmampuannya untuk bertahan hidup. 

Metode yang digunakan Ema dalam melihat kasus ini berupa deskriptif dengan 

menggunakan konsep teoretik stress dan strategi coping yang bertujuan untuk 

melihat bagaimana coping tersebut dapat dikembangkan oleh perempuan yang 

menderita HIV/AIDS agar dapat mengatasi permasalahan yang ia miliki. 

 Atas deksripsi yang dijelaskan Ema melalui jurnalnya menjadikan pula 

penelitian ini sebagai rujukan dan penelitian terdahulu penulis, kemudian letak 

perbedaan dengan yang penulis teliti ialah strategi coping yang penulis gunakan 

memiliki konteks penggunaan terhadap segala bentuk konsekuensi kekerasan 

                                                        
31 Ema Hidayanti, Strategi Coping Stress Perempuan Dengan HIV/AIDS, Jurnal Walisongo, Vol 9, 

Nomor 1 (2013), Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang dan Lakpesdam LDNU 

Kota Semarang, dalam http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/667/605 

diakses pada 31 Oktober 2017 pukul 21:04 WIB 

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/667/605
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seksual dan perkosaan sementara strategi coping yang digunakan oleh Ema hanya 

memiliki konteks terhadap perempuan yang menderita penyakit HIV/AIDS saja. 

 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, rujukan yang penulis lakukan 

dalam penelitian terdahulu ini, penulis mengklasifikasikannya dengan tema 

ataupun sudut pandang yang berbeda. Walau adanya kesamaan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu genosida Rwanda, namun 

mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam penganalisaannya dan hasil dari 

penelitian. Seperti penelitian Farida Febrina yang berfokus kepada proses Hukum 

Internasional yang turut berperan dalam genosida Rwanda, Eky Nanda Nuzulul, 

Umi Kalsum, Kartika Devina Shinta yang lebih berfokus kepada peran perempuan 

Rwanda setelah konflik usai, menganalisa bagaimana dampak yang diciptakan 

dari genosida sehingga perempuan mempunyai peran penting untuk proses 

pembangunan perdamaian dan selebihnya, Widya Putri yang mengkaji bagaimana 

sebuah organisasi internasional melakukan intervensi kemanusiaan dalam konflik 

etnis Rwanda. 

 Kelima penelitian tersebut mengkaji suatu fenomena internasional dengan 

perspektif Hubungan Internasional, namun menggunakan sudut pandang dan 

konsep yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing peneliti, berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur dan Ema yang mengkaji isu 

domestik dengan perspektif psikologi. Akan tetapi ketujuh penelitian terdahulu  

tersebut tetap memberikan kontribusi wawasan bagi penulis dalam menjalankan 

penelitian. Secara garis besar aspek yang menjadi pembeda dengan penelitian 

yang ingin penulis teliti, penulis melihat suatu fenomena internasional yang 
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terjadi di Rwanda dengan menggunakan perspektif Hubungan Internasional dan 

menganalisanya dengan menggunakan teori coping mechanism. 

Berikut penulis paparkan penelitian-penelitian terdahulu dalam input 

berbentuk tabel dan output yang berupa penjelasan mengenai perbandingan 

kajian: 

 Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Nama & Judul 

Penelitian 

Jenis Penelitian/ 

Konsep & Teori 

Hasil 

1 Farida Febrina 

 

Genosida Rwanda dan 

Tindakan Yang 

Dilakukan Oleh 

Hukum Internasional 

Dalam Menanganinya 

Deskriptif 

 

International 

Law 

Konflik dan Genosida tidak akan 

bisa pernah bisa dianggap tuntas 

apabila kasus tidak dilengkapi 

dengan unsur adanya keadilan dari 

hukum internasional yang berperan 

untuk mengadili individu maupun 

aktor yang terlibat dalam adanya 

konflik dan genosida tersebut. 

2 Eky Nanda Nuzulul 

 

Peranan Perempuan 

Rwanda Dalam 

Proses Perdamaian 

Pasca Genosida 1994 

Kualitatif 

 

Conflict 

Resolution, dan 

Peacebuilding 

Pasca konflik 1994, perempuan 

Rwanda berperan sebagai 

peacemaker dalam proses 

peacebuilding yang dilakukan untuk 

merekonstruksi keadaan domestik 

Rwanda. Diantaranya turut andil 

membuat inisiatif melalui proses 

rekonsiliasi lintar masyarakat, 

demobilisasi, pelucutan senjata dan 

program- program pembangunan 

lainnya. Kepemimpinan perempuan 

juga ditunjukan dengan cara 

menyusun struktur organisasi 

perempuan yang dikenal National 

Women Council. 

3 Widya Putri 

 

Keterlibatan United 

Nations Assistance 

Missions For Rwanda 

(UNAMIR) Dalam 

Konflik Etnis dan 

Genosida di Rwanda 

(Periode 1993-1994) 

Kualitatif 

 

Responsbility to 

Protect, dan 

Involvement 

Concept 

Dalam menangani kasus konflik di 

Rwanda butuh adanya sebuah 

interaksi dan koordinasi aktor dalam 

hubungan internasional, baik aktor 

negara maupun non negara untuk 

bisa meminimalisir efek yang 

ditilmbulkan dari adanya genosida 

dan konflik ini. 
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4 Umi Kalsum 

 

Pengaruh Genosida 

Terhadap 

Perkembangan 

Demokrasi Dalam 

Konteks Kekuasaan 

Perempuan di 

Rwanda 

Eksplanatif 

 

Root and Brance 

Genocide, dan 

Cultural 

Modernity 

Proses demokrasi yang terjadi di 

Rwanda melibatkan banyak peran 

perempuan di bidang politik dan 

sosial, serta banyaknya kursi dewan 

legislator di Rwanda di isi oleh 

perempuan, hal ini dikarenakan 

pasca genosida populasi perempuan 

yang mendominasi jumlah 

kependudukan di Rwanda. 

Fenomena ini menjadi sebuah bukti 

bahwa terjadi modernisasi 

kebudayaan terutama pola pikir 

masyarakat Rwanda terhadap 

peranan perempuan. 

5 Arthur Ardiansa 

Hitiyahubessy 

 

Resiliensi Perempuan 

Korban Konflik 

Ambon 

Kualitatif 

 

Resiliensi 

Konflik Ambon tidak saja 

menghasilkan korban jiwa 

melainkan di lain sisi juga 

menciptakan korban psikologis bagi 

yang berhasil selamat. Bagi korban 

psikologis, mereka dihadapkan 

dengan rasa trauma pasca berhasil 

selamat kerusuhan Ambon 1999-

2000, dan mereka mencoba 

mendapatkan kembali kehidupan 

yang normal dengan cara melakukan 

proses resiliensi. 

6 Kartika Devina Shinta 

 

Women 

Empowerment: A 

Process To End 

Gender Based 

Violance In Post 

Genocide 

Kualitatif 

 

Gender Based 

Violance 

(GBV), dan 

Women 

Empowerment 

Fenomena kekerasan berbasis 

gender yang terjadi selama konflik 

Rwanda bukan saja terjadi akibat 

adanya propaganda yang dilakukan 

oleh etnis Hutu kepada Tutsi, 

melainkan pula dipengaruhi oleh 

sistem patriarki yang telah 

membudaya dalam darah Afrika. 

Setelah konflik Rwanda berakhir 

Comission of The Elimination All 

Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) mencoba untuk 

menghapuskan segala bentuk 

kekerasan yang berbasis gender di 

wilayah Afrika 

7 Ema Hidayanti 

 

Strategi Coping Stress 

Perempuan Dengan 

HIV/AIDS 

Deskriptif 

 

Teoretik Stress, 

dan Strategy 

Coping 

HIV/AIDS sebagai penyakit yang 

diderita perempuan dapat 

menghadirkan rasa stres dan 

mengubah hidup perempuan tersebut 

menjadi semakin negatif. Dengan 
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kondisi tersebut perempuan dapat 

mengatasinya dengan menggunakan 

strategi coping untuk mengubah 

negatifnya efek stres yang ada 

menjadi hal yang positif sehingga 

menjadikannya agar tetap dapat 

bertahan hidup. 

8 Teddy Afriady 

 

Strategi Coping 

Mechanism 

Perempuan Rwanda 

Pasca Konflik 1994 

Deskriptif 

 

Gender Based 

Violence, dan 

Strategy Coping 

Mechanism 

Konflik Rwanda yang pada awalnya 

terjadi karena kesenjangan diantara 

dua etnis, berubah menjadi sebuah 

genosida yang menggunakan 

kekerasan berbasis gender. Adanya 

unsur kekerasan berbasis gender 

tersebut dikarenakan propaganda 

yang dilakukan oleh etnis Hutu. 

Setelah konflik 1994 berakhir, 

perempuan menjadi korban yang 

diperuntungkan karena mereka 

mengalami tindakan kekerasan 

berbasis gender dan opresif selama 

genosida berlangsung, setelah 10 

tahun konflik berlalu perempuan 

melakukan proses reintegrasi 

kembali, akan tetapi tidak seutuhnya 

berhasil, karena beban psikologis 

yang mereka terima harus mereka 

hilangkan melalui strategy coping 

mechanism. 

 

 

1. 5. Teori dan Konsep 

 Pada skripsi ini, penulis mengkaji dengan menggunakan konsep Gender 

Based Violance untuk melihat fenomena perkosaan yang terjadi dalam konflik 

Rwanda yang menjadi isu internasional dalam perspektif Hubungan Internasional. 

Kemudian penulis juga menggunakan teori coping mechanism yang dikemukakan 

oleh Richard Lazarus, dimana pada nantinya teori coping mechanism ini yang 

akan menjawab rumusan masalah penulis yang terdapat dalam skripsi ini. Berikut 

konsep dan teori yang penulis gunakan dalam mengkaji kasus ini akan dijelaskan: 
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 1. 5. 1. Gender Based Violance 

 Kekerasan berbasis gender pada umumnya terjadi dan menyerang 

perempuan dewasa maupun anak-anak perempuan, tetapi dapat juga terjadi 

kepada laki-laki namun dalam skala yang sangat kecil bahkan hampir tidak pernah 

terjadi. Kekerasan berbasis gender yang khususnya banyak dialami oleh 

perempuan berakar dari adanya sistem patriarki yang telah membudaya yang 

menyebabkan pula munculnya gender streotipe, dimana paham laki-laki 

merupakan gender yang superior dan perempuan inferior. 32  Hal ini pula yang 

menimbulkan karakter maskulinitas pada laki-laki yang erat hubungannya dalam 

keagresifan, dominan, dan kekuasaan. Unsur dominan ini yang pada akhirnya 

mengkristalisasi bahwa laki-laki memiliki kontrol yang lebih tinggi kepada 

perempuan, dan memperbolehkannya melakukan tindakan apa saja demi 

mempertahankan dominasinya.33 Setiap tindakan kekerasan yang berbasis pada 

gender selalu mengakibatkan bahaya seksual atau psikologis fisik yang 

menyebabkan perempuan menderita, termasuk juga dalam bentuk ancaman, 

pemaksaan dan perampasan hak untuk kebebasan baik dalam ranah pribadi 

maupun publik.34  

 Pada umumnya kekerasan berbasis gender yang menyerang kaum 

perempuan dalam bentuk fisik seperti, perkosaan baik individual maupun masal, 

                                                        
32 Lori L. Heise with Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence Against Women; The 

Hidden Health Burden, World Bank Discussion Papers, No. 255, July 1994, hal 2, dalam 

http://documents.worldbank.org/curated/en/489381468740165817/pdf/multi0page.pdf diakses 

pada 19 November 2016 pukul 14:36 WIB 
33 Ibid. 
34 Deborah Western, 2013, Gender-Based Violance and Depression in Women; A Feminist Group 

Work Response, New York: Springer, hal 2. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/489381468740165817/pdf/multi0page.pdf
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mutilasi organ kewanitaan, aborsi janin yang diduga berkelamin perempuan dan 

pembunuhan terhadap bayi, penculikan terhadap perempuan dan anak perempuan 

yang juga dapat dijadikan sebagai perbudakan seksual, penghamilan paksaan, 

sementara dalam konflik bersenjata seperti adanya perkosaan yang ditambah 

dengan pembunuhan, adanya unsur tindakan paksaan dan penggunaan kata 

kekerasan, serta pernikahan paksaan. Adanya ciri kekerasan yang berbasis gender 

tersebut tidak saja dilakukan oleh aktor yang berada di dalam keluarga maupun 

umum, tetapi juga dilakukan atas hasil suatu kebijakan negara maupun agen-agen 

lainnya yang mayoritas golongan laki-laki.35 

 Susan Brownmiller mengatakan secara anatomi, konstruksi dari organ 

genital atau kelamin laki-laki merupakan pemangsa (predator) dan perempuan 

merupakan mangsa (prey) dan tidak mungkin sebuah penaklukan ataupun 

pemangsaan dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan. 36  Sama halnya seperti 

streotipe gender yang berkembang di lingkungan sosial yang menganggap bahwa 

laki-laki selalu menggunakan logika dan perempuan menggunakan perasaan 

dalam mengambil keputusannya ataupun bertindak. Logika bila dilihat lebih jauh 

merupakan pikiran yang realistik dan bertindak dengan cepat, tidak terkadang 

pula tanpa memikirkan hal lainnya kecuali keberhasilan atau kepuasan, dan erat 

hubungannya dalam sosok maskulinitas. Sementara perasaan disimbolisasikan 

sebagai unsur yang lemah dan terlabel pada perempuan. Adanya kristalisasi 

streotipe gender yang secara terus menerus berkembang pada masyarakat seperti 

itu telah cukup menjelaskan bahwa laki-laki adalah sosok yang kuat, penuh kuasa, 

                                                        
35 Ibid. 
36 Sarah Brownmiller, 1975, Against Our Will; Men, Women and Rape, New York: Ballantine 

Books, hal 11. 
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dan arogan yang melazimkan kekerasan sebagai senjata utamanya untuk 

mengkontrol perempuan. 

 Dalam konteks Afrika, sistem patriarki berjalan sangat kental dan telah 

membudaya, dan kekerasan yang digunakan pada perempuan hanya dipandang 

sebagai murni kekerasan domestik.37 Berkonteks pada konflik Rwanda, hal inilah 

yang menjadi akar kekerasan berbasis gender sebagai sebuah strategi dalam 

jalannya genosida. Melalui propaganda 10 Hutu Commandements yang berhasil 

mendoktrinasi dan mengkonstruksi pikiran etnis Hutu untuk mengobjektifikasikan 

perempuan Tutsi sebagai target utama yang harus disingkirkan. Perkosaan masal 

dipilih sebagai senjata untuk menghabisi etnis Tutsi, dan seperti yang telah 

penulis paparkan pada bagian latar belakang skripsi ini, jumlah perempuan yang 

diperkosa mencapai hingga 250.000.38 

 Sistematisnya tindakan kekerasan dan perkosaan yang dilakukan oleh 

milisi Hutu tidak hanya menyerang perempuan etnis Tutsi, akan tetapi juga 

perempuan Hutu yang dianggap membelot, berkhianat, dan tidak berpartisipasi 

dalam genosida tersebut. Maraknya aktivitas tindakan kekerasan yang menyerang 

perempuan tidak saja mengakibatkan luka fisik seperti dalam penjelasan 

karakteristik kekerasan berbasis gender yang ada pada sebelumnya, tetapi juga 

mengakibatkan dampak psikologis Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dalam 

jangka waktu panjang yang menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan trauma.39 

                                                        
37 Yanyi K. Djamba, 2015, Gender-Based Violence; Persperctives from Afrika, the Middle East, 

and India, London: Springer, hal 33-69. 
38 Ibid. 
39 Heise, Pitanguy, and Germain, Op. Cit., hal 19. 
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 Dalam konflik, unsur ancaman maupun tindakan yang bisa menyebabkan 

rasa takut yang besar akan menghasilkan kemenangan, dan tak hayal dalam 

konflik etnis, perkosaan menjadi sebuah pilihan senjata dalam bagian sebuah 

peperangan. Seperti pandangan Brownmiller yang mempercayai bahwa perkosaan 

mempunya sebuah fungsi yang sangat penting, karena dapat menyebabkan laki-

laki secara terus menerus mengintimidasi dan mengontrol rasa takut perempuan 

agar tetap tunduk kepada dominasi dan memaksakan hirarki sosialnya. Perkosaan 

pula ditujukan sebagai ethnic cleansing dalam genosida karena dampak yang 

dihasilkannya sangat besar dan terus mengalir hingga ke keturunan-keturunan 

berikutnya. Kemudian dampak lainnya berupa kerusakan psikologis yang 

menyebabkan perempuan trauma, malu, termarjinalkan, mengisolasi dirinya, dan 

melakukan bunuh diri, sehingga secara perlahan perempuan dari etnis tersebut 

tidak bisa meneruskan generasi berikutnya.40 

 Gender based violence (GBV) dalam konteks skripsi ini akan penulis 

gunakan untuk menganalisa tindakan kekerasan yang dilakukan selama konflik 

berlangsung. Pada umumnya pula GBV dilakukan oleh golongan laki-laki untuk 

pencapaian suatu hal penting baik menyangkut individual ataupun secara 

kelompok, akan tetapi pula besarnya dampak yang dihasilkan dari GBV ini tidak 

saja melukai secara fisik namun juga menyerang keadaan psikologis korban 

tersebut karena tindakan opresif dan intimidasi yang dilakukan dan ditambah lagi 

instrumen seperti perkosaan yang akan menjadikan GBV ini sebagai strategi yang 

sangat akurat untuk menghancurkan lawan yang diperinginkan. 

                                                        
40 Cunningham, Op. Cit., hal 281. 
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1. 5. 2. Coping Mechanism 

 Sebelum pengimplementasian coping strategy, penting pada umumnya 

untuk memahami makna coping mechanism terdahulu, karena coping strategy 

merupakan output dari coping mechanism dan juga merupakan serangkaian 

pikiran dan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menangani situasi yang 

mengancam. Pada umumnya pengertian coping mechanism dapat dilihat dari 

pemaknaan kata yang terkandung yaitu ‘cope’ yang berarti mengatasi, 

menanggulangi atau menghadapi. Pengertian coping mechanism dapat 

disederhanakan dan merujuk menjadi suatu mekanisme yang digunakan ataupun 

cara seseorang untuk menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan, sementara 

pengertian lainnya, coping merupakan suatu identifikasi yang spesifik terhadap 

suatu aktifitas yang menolak adanya perubahan yang dapat mengakibatkan stres, 

adapun pula coping merupakan upaya kognitif dan perilaku yang berlangsung 

untuk bisa menghadapi secara spesifik tuntutan ataupun permasalahan yang ada.41 

 Lazarus dan Folkman juga melihat coping sebagai suatu reaksi natural 

yang muncul untuk mengatasi rasa stres, kecemasan, dan trauma. Akan tetapi stres 

tidak dianggap sebagai sebuah respon dari adanya permasalahan, melainkan 

sebagai sebuah hubungan seseorang dengan lingkungan yang dianggap 

menimbulkan dampak negatif. 42  Latack dan Havlovic mengemukakan bahwa 

                                                        
41 Shadiya Mohamed Saleh Baqutayan, Stress and Coping Mechanism: A Historical Overview, 

Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 2, No 2, March 2015, Italy: MCSER Publishing, 

hal 484, dalam http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/download/5927/5699, diakses 

pada 21 November 2016 pukul 17:23 WIB 
42 Ibid. 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/download/5927/5699
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coping strategy merupakan sebuah upaya dan proses kognitif yang menghasilkan 

sebuah perilaku dan keahlian yang pada nantinya dapat memberikan motivasi 

ataupun solusi ketika individu menghadapi sebuah kejadian dan pengalaman yang 

tragis.43 Kesimpulan sederhana yang dapat penulis tarik bahwa coping mechanism 

dapat dikatakan sebagai sebuah tekhnik ataupun insting natural manusia untuk 

bertahan hidup dalam mengatasi suatu masalah dan tekanan yang menimbulkan 

ancaman dan trauma. 

 Banyaknya sumber dan literatur yang menjelaskan mengenai pendekatan 

secara teori dan metodologi mengenai coping memberikan keluasan mengenai 

pengelompokan, bentuk, dan dimensi. Coping mechanism dapat digunakan 

siapapun dan kapanpun, akan tetapi menyesuaikan dengan kesesuaian faktor yang 

dihadapi. 44  Dalam fokus skripsi ini penulis menggunakan coping mechanism 

untuk menganalisa dan melihat coping strategy apa yang digunakan perempuan 

Rwanda untuk melepaskan diri mereka dari trauma atas kekerasan seksual yang 

terjadi pada saat genosida 1994, karena pada umumnya seseorang yang 

merupakan korban kekerasan seksual menerima beban dan trauma yang berbeda 

daripada bentuk tindakan ataupun kejadian yang lain. Ditambah lagi kekerasan 

seksual yang terjadi di Rwanda ini terjadi secara sistematis seperti yang penulis 

jelaskan pada latar belakang. 

                                                        
43 Stavroula Mitrousi, Phd, Antonios Travlos, Evmorfia Koukia, Sofia Zyga, 2013, Theoretical 

Approaches to coping, Special Paper: International Journal of Caring Science, Vol 6, Issue 2, hal 

134, dalam 
http://internationaljournalofcaringsciences.org/docs/2.%20Zyga%20Stress,%20coping%20theoreti

cal%20approaches%20criticism[1]x.pdf diakses pada 21 November 2016 pukul 18:41 WIB 
44 Carolyn M. Aldwin and Loriena A. Yancura, Coping and Health: A Comparison of the Stress 

and Trauma Literatures, Physical Health Consequences of Exposure to Extreme Stress, 

Washington DC: American Psychological Association, hal 2-9, dalam 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.330.3198&rep=rep1&type=pdf diakses 

pada 23 November 2016 pukul 10:31 WIB 

http://internationaljournalofcaringsciences.org/docs/2.%20Zyga%20Stress,%20coping%20theoretical%20approaches%20criticism%5b1%5dx.pdf
http://internationaljournalofcaringsciences.org/docs/2.%20Zyga%20Stress,%20coping%20theoretical%20approaches%20criticism%5b1%5dx.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.330.3198&rep=rep1&type=pdf
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 Berdasarkan banyaknya model dan pengelompokan coping strategy, 

penulis melihat model strategi yang dikemukakan oleh Lazarus dan Folkman 

memiliki nilai yang mencakup aspek korban kekerasan seksual Rwanda. Terdapat 

2 coping strategy yang merujuk pada Lazarus dan Folkman, dan akan menjadi 

kategorisasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini, yaitu:45 

1. Problem-focused coping, yang pada umumnya dipandang sebagai bentuk 

coping adaptif, dilakukan untuk mencari penyelesaian dari permasalahan 

yang dapat menghilangkan kondisi ataupun situasi yang memicu 

munculnya stres dan trauma. Upaya yang dilibatkan dalam problem-

focused coping seperti memetakan permasalahan yang terjadi, mencari 

informasi, dan membuat keputusan atau mempertimbangkan alternatif 

lain, serta tindakan yang dilakukan secara langsung. 

2. Emotions-focused coping, mengarahkan kepada suatu upaya yang dapat 

mengkontrol dan mengurangi kondisi emosional dimana upaya yang 

dilakukan bersifat behavioral dan kognitif. Behavioral dalam artian 

mencari dukungan rasa emosi yang sama terhadap orang lain yang berada 

di sekitar, ataupun juga melakukan suatu hal yang dapat mengalihkan 

pikiran dari rasa emosi tersebut. Kognitif dalam artian melakukan 

perbandingan dengan orang lain yang mengalami situasi yang lebih buruk, 

dan melihat adanya nilai-nilai yang positif diluar dari permasalahan yang 

menyebabkan emosi. 

                                                        
45 Richard S. Lazarus, Coping Theory and Research: Past, Present, and Future, Journal 

Psychosomatic Medicine, vol 55, 1993, hal 238, dalam 

http://www.emotionalcompetency.com/papers/coping%20research.pdf diakses pada 13 November 

2016 pukul 23:15 WIB 

http://www.emotionalcompetency.com/papers/coping%20research.pdf
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 Kedua strategi tersebut memiliki fungsi untuk mengubah hubungan korban 

terhadap lingkungan yang memicu dampak negatif dan trauma dengan cara 

melakukan tindakan langsung kepada lingkungan tersebut, ataupun kepada diri 

korban sendiri. 46  Hal ini dikarenakan kedua strategi tersebut mempunyai 

perbedaan ketika digunakan untuk mengatasi trauma yang berorientasi langsung 

pada permasalahan ataupun rasa emosi yang ditimbulkan.47 

 Penulis menggunakan juga cope inventory guna untuk melihat bentuk 

identifikasi tindakan maupun faktor yang terdapat dalam kedua coping strategy 

tersebut. Identifikasi dalam bentuk output tindakan disini dimaksud sebagai 

tindakan seperti apa atau upaya apa saja yang dilakukan korban ketika melakukan 

coping strategy dalam menghadapi traumanya, karena perbedaan yang terdapat di 

kedua strategi menghasilkan pula tindakan yang berbeda untuk menghadapi 

permasalahannya. Identifikasi tindakan dari kedua strategi tersebut berupa:48 

Tabel 1.2 Identifikasi (Cope Iventory) 

Problem-focused coping Emotions-focused coping 

Active coping Positive reinterpretation 

Planning Acceptance 

Suprression of competing activities Denial 

Restraint coping Religion/turning to religion 

Instrumental social support Emotional social support 

 

                                                        
46 Ibid. 
47  Aloysius Soesilo, Distress Psikologis dan Strategi Coping-Meta Analisis, Jurnal Distress 

Psikologi dan Strategi Coping, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, page 4, dalam 

http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00228 26 November 2016 pukul 22:56 diakses pada  
WIB 
48 Jordan A. Litman, The COPE Iventory: Dimensionality and Relationships With Approach and 

Avoidance Motives and Positive and Negative Traits, hal 275, dalam http://drjlitman.net/wp-

content/uploads/2013/11/Litman-2006.pdf diakses pada 27 November 2016 pukul 14:05 WIB 

http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00228
http://drjlitman.net/wp-content/uploads/2013/11/Litman-2006.pdf
http://drjlitman.net/wp-content/uploads/2013/11/Litman-2006.pdf
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Dalam tabel yang berada di atas problem-focused coping mempunyai identifikasi 

tindakan active coping yang berupa korban melakukan pengambilan sebuah 

tindakan untuk menghilangkan permasalahan, planning yang berarti korban 

memikirkan suatu rencana untuk bagaimana bisa menghadapi permasalahan 

tersebut, suppression of competing activities yang berupa fokus ataupun 

konsentrasi yang digunakan korban hanya berada dalam ranah permasalahan, 

tidak dalam bentuk lainnya, restraint-coping dalam artian korban menunggu 

waktu yang tepat untuk melakukan sebuah tindakan, instrumental social support 

yang dalam artian korban mencari saran dari orang yang berada di sekitarnya. 

Kemudian dalam emotions-focused coping mempunyai identifikasi tindakan 

positive reinterpretation yang berupa korban melakukan pemetaan ulang sumber 

stres ataupun trauma berdasarkan hal positif yang terkandung dari adanya stres 

ataupun trauma tersebut, acceptance yang bermaksud korban mencoba untuk 

menerima permasalahan yang terjadi, denial yang berarti korban melakukan 

penolakan untuk percaya bahwa permasalahan yang dialaminya telah terjadi, 

religion/turning to religion yang bermaksud korban menggunakan kepercayaan 

yang dianutnya untuk memberikan sebuah dorongan agar dapat menghadapi dan 

menyelesaikan permasalahan ataupun rasa stres dan trauma yang muncul, dan 

emotional social support yaitu korban mencari rasa simpati dari orang yang 

berada disekitarnya.49 

 Lebih lanjut, kedua bentuk strategy coping mechanism yang telah penulis 

uraikan dan menghasilkan pula dua bentuk identifikasi tindakan yang berada pada 

                                                        
49 Ibid. 
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tabel cope inventory akan penulis operasionalisasikan untuk menganalisa 

bagaimana ataupun tindakan seperti apa yang dilakukan perempuan Rwanda 

untuk mengatasi traumanya. Karena seperti yang telah penulis sebutkan juga 

sebelumnya, kedua strategi tersebut mempunyai esensi yang berbeda dalam 

mengatasi permasalahan yang berbeda pula. Seperti contohnya perempuan 

Rwanda yang mengalami termarjinalkannya diri mereka dari lingkungan sosial 

cenderung menggunakan strategi problem focused coping karena permasalahan 

tersebut disebabkan dari lingkungan masyarakat, sebaliknya apabila perempuan 

Rwanda mengisolasi dirinya dari lingkungan masyarakat karena mengalamai 

kecemasan, malu, dan trauma atas adanya tindakan kekerasan yang berbasis 

gender pada dirinya lebih cenderung menggunakan emotions focused coping, 

dimana pada nantinya orientasi strategi ini digunakan untuk mengatasi dan 

menghilangkan dilema yang dialaminya tersebut. 

 

1.  6. Metodologi Penelitian 

1. 6. 1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan studi kasus dan fenomena yang telah dijelaskan pada latar 

belakang, penelitian yang akan penulis lakukan akan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai suatu gejala atau fenomena nyata yang telah terjadi.50 Selain 

itu, penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk dapat menggambarkan secara 

                                                        
50 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial (ed.1), Bandung: PT Refika Aditama, hal 30. 
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eksplisit dari gejala maupun permasalahan yang diteliti. 51  Pemecahan masalah 

yang akan penulis kaji dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek 

dalam penelitian ini yang dapat berupa masyarakat, lembaga, dan yang lainnya 

yang berdasarkan fakta. Berdasarkan tahap awal penelitian akan dijelaskan 

bagaimana permasalahan yang terjadi dan pada tahap berikutnya bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana dampak pengaruhnya permasalahan tersebut, serta pada 

tahap selanjutnya menjelaskan bagaimana strategi bertahan perempuan Rwanda 

setelah genosida 1994.  

 

1. 6. 2. Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui kajian 

kepustakaan (library research) dan sumber data yang ada seperti penelitian 

terdahulu, buku, artikel, jurnal, maupun segala bentuk literatur dan data lainnya 

yang berada di internet guna untuk memberikan referensi maupun wawasan 

tambahan dalam kajian penulis mengenai konflik Rwanda, fenomena perkosaan 

masal yang digunakan, dan strategy coping mechanism yang dilakukan 

perempuan Rwanda. 

 

1. 6. 3. Teknik Analisa Data 

 Tekhnik analisa data yang digunakan dalam menganalisa data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang merujuk kepada 3 model Miles 

dan Huberman. Tiga tahapan tersebut diantaranya data reduction (data reduksi), 

                                                        
51 Ibid. 



34 

data display (penyajian data), conclusion drawing/verification.52 Dalam tahapan 

pertama, data yang diperoleh akan direduksi dengan tujuan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Dalam tahapan kedua, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk 

uraian singkat, kemudian pada tahapan ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi 

yang dilakukan masih bersifat sementara, akan tetapi apabila kesimpulan telah 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti mengumpulkan data, 

maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel. Kesimpulan dalam tahap ketiga ini 

dalam tekhnik kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada ataupun belum pernah diteliti. 53 

1. 6. 4. Ruang Lingkup Penelitian

1. 6. 4. 1. Batasan Materi

Sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini penulis menggunakan 

batasan materi berupa kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence) untuk 

menganalisa kekerasan yang diarahkan kepada perempuan Rwanda selama 

konflik, dan sesuai dengan apa yang penulis paparkan sebelumnya mengenai 

coping strategy yang mempunyai beberapa kategorisasi akan tetapi penulis hanya 

memfokuskannya kepada 2 bentuk saja. 

1. 6. 4. 2. Batasan Waktu

Penulis menggunakan batasan waktu dari 1994 pasca konflik hingga 2004, 

52 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 1994, Qualitative Data Analysis, Second Edition, 

Thousand Oaks, California: Sage, hal 10. 
53 Ibid., hal 11. 
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dimana dalam jangka 10 tahun perempuan Rwanda memegang peran penting 

dalam keberhasilan merekonstruksi keadaan domestik Rwanda. Akan tetapi, pada 

tahun 2004 hanya ditandai sebagai momentum keberhasilan mereka dalam 

merekonstruksi Rwanda. Adanya kemajuan di bidang pembangunan perdamaian 

tidak memberikan mereka kedamaian secara utuh karena rasa trauma mereka 

selama genosida belum dapat dihapuskan. 

 

1. 7.  Argumen Pokok 

 Dalam genosida Rwanda, kekerasan berbasis gender dijadikan sebagai 

sebuah strategi yang menjadikan perempuan Tutsi sebagai target prioritasnya. 

Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut tidak saja memberikan korban luka 

fisik maupun hilangnya nyawa, akan tetapi turut menghasilkan trauma jangka 

panjang dan pasca genosida berakhir perempuan Rwanda mengupayakan untuk 

menghapuskan dampak tersebut agar dapat melakukan proses reintegrasi kembali 

dengan melakukan upaya strategi koping. 

 Upaya yang dilakukan perempuan Rwanda untuk mengatasinya dengan 

menggunakan coping strategy. Strategi koping yang dilakukan meliputi 2 bentuk, 

yaitu problem focused coping dan emotions focused coping. Strategi pertama yaitu 

PFC digunakan perempuan Rwanda untuk mengatasi kecemasan dan trauma yang 

berorientasi kepada permasalahan yang muncul atau berakar pada lingkungan, 

masyarakat, keluarga, dan hal-hal lainnya yang mencakup kehidupan sosial. 

Sementara pada strategi kedua yaitu EFC digunakan perempuan Rwanda untuk 

menghadapi orientasi permasalahan dalam ruang private, seperti emosi yang tidak 
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dapat dikontrol karena selalu mengingat apa yang telah diterimanya selama 

genosida berlangsung, mengisolasi diri dan memiliki rasa tidak percaya kepada 

siapapun, dan hal-hal lainnya yang berada pada diri korban.  

 

1. 8. Rencana Sistematika Penulisan 

 

 Pada bagian bab I penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, kemudian penulis memaparkan 

penelitian terdahulu yang turut penulis gunakan dalam mendukung penelitian 

yang penulis teliti. Kemudian teori dan konsep yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ialah gender based violence yang digunakan untuk melihat genosida 

Rwanda yang berbasis gender dan coping mechanism yang digunakan untuk 

melihat bentuk upaya yang dilakukan perempuan Rwanda. Selanjutnya, terdapat 

bagian metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif dan terdapat 

pula bagian lainnya seperti teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan 

ruang lingkup penelitian yang penulis teliti, serta argumen pokok yang penulis 

uraikan sebagai ringkasan singkat dari hasil penelitian yang penulis teliti. 

 Pada bab II, penulis menjelaskan faktor dan penyebab seperti apa yang 

mempengaruhi terjadinya serangkaian konflik yang pada akhirnya saling 

berkaitan dan mendorong terjadinya genosida pada tahun 1994 serta menjelaskan 

seperti apa tipologi konflik Rwanda tersebut. Kemudian penulis turut menjelaskan 

kekerasan berbasis gender yang digunakan sebagai strategi genosida dan unsur 

kekerasan seksual yang digunakan sebagai alat dalam genosida tersebut. 
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Selanjutnya, pada bagian akhir dari bab II penulis menguraikan bagaiamana upaya 

penyelesaian genosida 1994 yang terbagi dalam dua level. 

 Pada bab III, penulis menguraikan kondisi perempuan Rwanda pasca 

genosida dan konsekuensi dari tindakan kekerasan seksual serta perkosaan yang 

digunakan dalam genosida tersebut. Kemudian penulis akan menjelaskan strategi 

mekanisme penanganan yang digunakan Rwanda dan mengidentifikasinya dalam 

sepuluh bentuk tindakan yang mereka gunakan untuk menangani konsekuensi 

yang diterima pasca genosida 1994. 

 Pada bab IV, penulis menjelaskan kesimpulan yang merupakan hasil 

temuan yang penulis temukan dalam penelitian ini dan saran yang penulis berikan 

terhadap peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kasus yang sama dengan 

kacamata yang berbeda. 


