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I. PENDAHULUAN 

Film ini berlatar belakang konflik etnis di Rwanda pada bulan April 1994. Tokoh utama 

dalam film ini  adalah Paul Rusesabagina, seorang manajer hotel Des Mille Collines yang 

terletak di Kota Kigali, Ibu Kota Rwanda. Paul adalah etnis Hutu, sedangkan Tatiana -istri 

Paul- adalah etnis Tutsi. Situasi politik di Rwanda kian memburuk ketika pesawat Presiden 

Rwanda Juvenal Habyarimana ditembak jatuh. Melalui radio RTLM (Radio Télévision 

Libre des Mille Collines), milisi Interahamwe yang merupakan organisasi paramiliter Hutu 

,terus melakukan propaganda yang menyatakan bahwa orang-orang Tutsi merupakan kecoa 

yang bekerjasama dengan kolonial Belgia, melakukan penjajahan atas orang-orang Hutu di 

Rwanda. 

Angkatan bersesanjata Rwanda FAR (Forces Armed Rwandan) bekerjasama dengan milisi 

Interahamwe melakukan teror dengan membantai orang-orang Tutsi maupun orang Hutu 

moderat. Keadaan semakin tidak aman, keluarga Paul kemudian diungsikan ke hotel Des 

Mille Collines. Beberapa tetangga yang masih selamat, juga dibawa serta oleh Paul 

mengungsi ke hotel, meskipun untuk itu Paul harus menyuap para tentara yang 

memblokadir jalan. Semakin hari, milisi Interahamwe semakin brutal, pengungsi makin 

banyak berdatangan ke hotel. Tentara Perancis yang tergabung dalam pasukan penjaga 

perdamaian PBB tidak bisa menghentikan pembunuhan brutal yang ada, hanya bisa 

menjaga beberapa daerah yang dianggap penting. Karena situasi yang terus memburuk, 

orang-rang eropa kemudian berduyun-duyun meninggalkan Rwanda, dalam perjalanan 

mereka menuju bandara dikawal oleh pasukan PBB.  

Semakin hari, para pengungsi semakin banyak berdatangan ke hotel. Sampai ketika 

Angkatan bersesanjata Rwanda (FAR) dan milisi Interahamwe merangsek masuk hotel. 

Ketika mereka meminta daftar tamu hotel, Paul bersiasat untuk memberikan daftar tamu 

fiktif, yaitu tamu yang menginap pada minggu sebelumnya. Hal ini dilakukan Paul untuk 

melindungi para pengungsi yang sebagian besar etnis Tutsi. Upaya untuk menyelamatkan 

keluarga dan beberapa pengungsi ke luar Rwanda terus dilakukan, diantaranya adalah 

dengan bantuan truk PBB. Rencana tersebut dibocorkan oleh salah satu karyawan hotel 

beretnis Hutu, yang menyebabkan penghadangan di tengah jalan oleh milisi Interahamwe. 

Agenda penyelamatan gagal, terpaksa truk-truk tersebut kembali ke hotel dengan 

membawa orang-orang yang luka. Upaya penyelamatan berikutnya berhasil, atas bantuan 

tentara PBB yang mengantarkan pengungsi dengan truk.  Sementara itu tentara perlawanan 
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RPF terus mencoba menahan dan melawan balik pembantaian dari milisi Interahamwe. 

Selama genosida, Paul menampung 1.268 pengungsi di hotelnya. Paul dan keluarganya 

selamat dan kini tinggal di Belgia. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang  

Etnis Twa merupakan etnis dengan mata pencaharian berburu dan meramu yang 

mendiami wilayah Rwanda dari sejak 3.000 SM. Disusul etnis Hutu sejak 700 SM 

mendiami wilayah Rwanda dengan mata pencaharian sebagai petani. Baru disusul etnis 

Tutsi yang bermata pencaharian sebagai peternak. Kehidupan masyarakat awal di 

wilayah Rwanda terdiri atas beberapa klan. Dalam perkembangannya pada periode 

1700-an klan tersebut kemudian menjadi suatu kerajaan, di dalamnya terdapat kerajaan 

yang cukup mendominasi yaitu kerajaan Rwanda dari etnis Tutsi
2
. Saat raja Kigeli IV 

Rwabugiri sebagai aja Rwanda, dilakukan redistribusi tanah yang menempatkan orang-

orang Tutsi sebagai penguasa atas tanah yang diusahakan oleh orang Hutu. Kerajaan ini 

kemudian menjadi lebih ekspansionis, atas etnis-etnis yang ditaklukkan digolongkan 

secara sederhana sebagai bagian dari etnis Hutu. Dalam hal ini Hutu tidak lagi sebatas 

enisitas yang turun-menurun namun sudah bergeser pada pelabelan berdasarkan kelas 

sosioekonomi
3
. Hal ini menjelaskan mengapa etnis Hutu merupakan mayoritas, karena 

juga ada penambahan dari etnis-etnis taklukan lainnya. 

   

B. Rwanda di Dalam Kekuasaan Jerman dan Belgia 

Berdasarkan Konferensi Berlin 1884, yang merupakan kesepakatan antara negara-

negara Eropa dalam membagi wilayah negara jajahan, maka ditetapkan wilayah 

Rwanda dan Afrika Timur masuk dalam penguasaan Jerman. Pemerintahaan Jerman 

mempercayai penguasa lokal untuk terus melanjutkan pemerintahannya, dalam hal ini 

dipercayakan kepada etnis Tutsi yang sekalipun minoritas namun secara fisik dianggap 

lebih mendekati bangsa Eropa daripada etnis lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan 
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oleh karena kesediaan etnis Tutsi untuk menjadi pengikut agama Katholik. Dapat 

dikatakan bahwa  Etnis Tutsi mendapatkan kedudukan yang lebih terhormat 

dibandingkan etnis lainnya, serta mendominasi berbagai sektor perekonomian dan 

pemerintahan. Selama pemerintahan Jerman tidak ada upaya untuk melakukan 

modernisasi dan pendidikan bagi rakyat Rwanda, hanya berfokus pada peningkatan 

pendapatan dengan dikenakannya pajak atas hasil bumi dan penjualan ternak. Oleh 

karena itu Jerman memperkenalkan tanaman yang lebih menguntungkan seperti kopi 

dan karet, kapas
4
. Dominansi etnis Tutsi dalam bidang pertanian  membuat etnis Hutu 

sebagai mayoritas merasa tertekan, akibatnya muncul pemberontakan etnis Hutu pada 

1911 yang tidak puas dibawah pemerintahan Pusat. Pemberontakan ini akhirnya dapat 

diredam oleh pemerintahan Tutsi yang dibantu pasukan Jerman.  

Ketika Perang Dunia I  berkecamuk, pasukan Belgia berhasil memasuki wilayah 

Rwanda setelah mengusir pasukan Jerman. Atas mandat dari Liga Bangsa-bangsa yang 

memenangkan Perang Dunia I pada 1922, maka secara resmi menjadikan Rwanda 

dalam wilayah otoritas Belgia. Pada saat itu Rwanda masih tergabung dalam satu 

administrasi wilayah Rwanda-Urundi
5
. Pemerintahan Belgia masih melanjutkan sistem 

politik Jerman yaitu dengan politik etnis. Selama dalam penguasaan Pemerintahan 

Belgia, menunjukkan adanya peningkatan perhatian dalam bidang pendidikan dan juga 

pengawasan langsung bidang pertanian. Beberapa komoditas pertanian yang 

diperkenalkan antara lain ketela, jagung dan kentang. Hal ini dilakukan untuk mengatasi 

kelaparan akibat kekeringan panjang, yang menyebabkan sebagian orang Rwanda 

bermigrasi ke Kongo. Dalam rangka mendapatkan keuntungan, pemerintahan Belgia 

memberlakukan sistem kerja paksa di perkebunan kopi, para pekerja di bawah 

pengawasan yang sebagian besar etnis Tutsi. Atas kebijakan ini, sebagian orang 

Rwanda kemudian bermigrasi ke Uganda yang dalam penguasaan Inggris, yang pada 

umumnya lebih sejahtera. 

Di Eropa sedang berkembang paham eugenik, yaitu paham mengenai pemuliaan dan 

keunggulan ras tertentu. Seorang etnolog Belgia melakukan studi di Rwanda 

diantaranya dengan mengukur lingkar kepala Dari penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa etnis Tutsi mempunyai lingkar kepala lebih besar, tubuh lebih tinggi, dan kulit 

lebih terang dimabndingkan etnis lainnya. Tindak lanjut atas temuan ini pada 1935, 
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Pemerintahan Belgia meluncurkan penerbitan kartu identitas berdasarkan suku (Hutu, 

Tutsi, Twa, atau netral). Kondisi ini tidak memungkinkan adanya perubahan etnis, 

dimana sebelumnya memungkinkan terjadinya perubahan etnis, misalnya beberapa 

orang Hutu yang mempunyai ternak lebih dari 10 dapat digolongkan sebagai etnis 

Tutsi
6
. Selain karena faktor politis ekonomi yang menempatkan sebagian besar 

kekuasaan pada etnis Tutsi. Akibatnya etnis Tutsi pada umumnya mulai mempercayai 

bahwa mereka lebih unggul dari etnis lainnya. Sekolah-sekolahpun dipisahkan antara 

orang Hutu dan Tutsi, sampai pada 1950 mayoritas pelajar adalah etnis Tutsi. Sampai 

pada saat ini, etnisitas bersifat relatif cair dan lebih bermakna sosioekonomis baru 

setelah ada kebijakan mengenai kartu identitas tersebut, maka etnisitas bersifat statis 

dan murni berdasarkan faktor genetis/turunan. 

Seiring dengan mulai berkembanganya gerakan Pan Afrikanis di daerah Afrika tengah 

yang menentang kolonialis, juga dukungan gereja katholik dan orang Kristen Belgia 

maka orang Hutu membentuk suatu partai PARMEHUTU di bawah pimpinan Gregoire 

Kayibanda. Menyikapi hal ini, Tutsi juga membentuk partai UNAR yang dengan segera 

masing-masing partai juga mempunyai kemampuan pasukan para-militer. Pada tahun 

1959, etnis Tutsi gagal dalam upaya pembunuhan Kayibanda. Atas kejadian ini, orang 

Hutu kemudian merespon dengan aksi pembantaian etnis Tutsi, sekitar 20.000-100.000 

etnis Tutsi terbunuh, sedangkan150.000 etnis Tutsi lainya melarikan diri ke negara 

sekitar, seperti Kongo.  

 

C. Masa Kelahiran Republik Rwanda 

Situasi politik memanas, atas desakan publik pemerintah Belgia menyetujui 

dilakukannya referendum, pada 25 September 1961. Hasilnya rakyat menghendaki 

negara republik dan selama masa peralihan Dominique Mbonyumutwa ditunjuk sebagai 

presiden pertama. Selama masa itu, milisi Tutsi yang tergabung dalam RPF (Rwanda 

Patriotic Front) kerap melakukan penyerangan dari negara tetangga, hal ini juga 

mendapat balasan dari milisi Hutu sampai akhirnya ribuan korban jatuh. Pada 1 Juli 

1962, Rwanda mendapatkan kemerdekaan penuh dari Belgia, Gregoire Kayibanda 

terpilih sebagai presiden pertama melalui pemilihan. Orang-orang Tutsi yang masih 
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tinggal di Rwanda merupakan orang dalam lingkaran kekuasaan. Masa Presiden 

Kayibanda, prioritas pendidikan diberikan kepada etnis Hutu, sedangkan Tutsi hanya 

mendapat kuota 9%. Dengan semakin sedikitnya peluang kerja, juga semakin 

menambah ketegangan antar etnis.     

Pemerintahan Kayibanda kurang efektif dan korupsi merajalela. Pada 5 Juli 1973, 

Mayjen Juvenal Habyarimana menggulingkan pemerintahan Kayibanda, kemudian 

membekukan konstitusi. Tahun berikutnya, untuk meredakan ketegangan enis Hutu-

Tutsi, Habyarimana menghapus sistem kuota yang kemudian mendapatkan simpati dari 

etnis Tutsi, namun justru mendapat penolakan dari etnis Hutu. Tahun 1975, 

Habyarimana membentuk MRND (National Republican Movement for Democracy and 

Development) yang merupakan lembaga yang mempromosikan perdamaian dan 

pembangunan Rwanda. Melalui MRND, diusulkan amandemen konstitusi melalui 

referendum pada 1978 yang di dalamnya termasuk mengenai sistem 1 partai. Pada 

pemilihan 1983 dan 1988, Habyarimana terpilih lagi sebagai Presiden. Menjelang akhir 

masa pemerintahan dia, situasi perekonomian tidak membaik kemudian muncul desakan 

publik untuk menurunkan Habyarimana . Sebagai respon, pada 1990 Habyarimana 

merubah sistem satu partai menjadi multi partai
7
.    

 

D. Genosida 100 Hari di Rwanda 

Pada 6 April 1994, Pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Habyarimana dan Presiden 

Burundi  Cyprien Ntaryamira ditembak jatuh di Kigali saat akan melakukan pendataran. 

Melalui siaran radio RTLM, milisi Hutu Interahamwe melakukan propaganda untuk 

menyingkirkan etnis Tutsi yang dianggap sebagai kecoak, penyusup, penjarah tanah 

orang Hutu. Segera setelah itu, sampai dengan awal Juli 1994 terjadi pembantaian etnis 

Tutsi dan sebagian orang Hutu moderat, diperkirakan memakan korban 800.000-

1.000.000 korban jiwa. Merespon aksi genosida tersebut milisi Tutsi yang tergabung 

dalam RPF, melakukan serangan balik. RPF dipimin oleh Paul Kagame melakukan 

mobilisasi anggotanya melalui siaran radio Muhabura yang disiarkan dari Uganda. Pada 

bulan Juni pasukan RPF berangsur dari wilayah utara, timur dan selatan.  
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Periode Juli dan Agustus, Ibu Kota Kigali dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan 

RPF, dan mengakhiri genosida. Namun hal ini menyebabkan gelombang pengungsi 

Etnis Hutu sekitar 2.000.000 pengungsi yang melarikan diri ke Uganda, Tanzania, 

Kongo dan Burundi karena takut akan balas dendam etnis Tutsi. Pada tahun 1997, 

sebanyak kurang lebih 600.000 pengungsi Hutu telah kembali ke Rwanda. Sisa pasukan 

Interahamwe melarikan diri ke wilayah timur Kongo dan tidak kembali lagi.  

Sepeninggal Habyarimana, kepresidenan diambil alih oleh Pasteur Bizimungu dan 

berakhir pada pemilihan 23 Maret 2000 saat Paul Kagame terpilih sebagai Presiden. 

Mulai saat itu dilakukan masa pemulihan setelah perang dan rekonsiliasi. Atas 

kejahatan kemanusiaan pihak-pihak yang terkait diadili melalui ICTR (International 

Criminal Tribunal for Rwanda) dan Gacaca, peradilan tradisional. Sampai dengan 2009, 

ICTR telah menyelesaikan 50 persidangan dan menghukum 29 orang yang dituduh, dan 

11 pengadilan lainnya sedang dalam proses dan 14 orang sedang menunggu persidangan 

dalam tahanan.   

 

III. ANALISA KRITIS DAN PENUTUP 

Secara demografi Rwanda terdiri atas  95% wilayah pedesaan, sehingga sekitar 70% 

penduduknya merupakan masyarakat agraris. Komposisi etnis di Rwanda berturut-turut 

adalah Hutu 87 %, Tutsi 12 % dan etnis Twa 1%. Sedangkan berdasarkan agama mayoritas 

adalah penganut Katholik sekitar 60 %, sisanya adalah Kristen dan sedikit Islam dan 

agama Tradisional. Ketika terjadi genosida, agama dan kepercayaan seperti tidak ada 

pengaruhnya, kebencian terhadap etnis Tusi telah membabi buta sehingga genosida tidak 

terelakkan. Sesama penganut Katholik juga saling bunuh, sesama murid maupun guru 

terhadap murid juga saling bunuh. Dalam genosida yang terjadi kurang lebih selama 100 

hari, memakan korban antara 800.000-1.000.000 jiwa melayang, belum termasuk korban 

luka dan pemerkosaan. 

Persoalan genosida di Rwanda, tidak dapat disederhanakan hanya masalah persaingan 

etnis. Kompleksitas permasalahan di wilayah tersebut menjadi pendorong semakin 

tingginya persaingan dan permusuhan. Sebagai contoh pada tahun 1980-an pada wilayah 

Rwanda dan Kongo mengalami kemiskinan yang akut.  Sekitar 60% keluarga di Rwanda 

mengusahakan kopi, ketika harga pasar  dunia atas kopi menurun drastis hal ini 
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menyebabkan keterpurukan bagi masyarakat dan Pemerintah Rwanda. Para politisi, 

memanfaatkan situasi ini untuk menyelamatkan dirinya, termasuk dengan membangun 

narasi politik pembersihan etnis.  Dalam segala keterbatasan sumber penghidupan, maka 

permasalahan  dibingkai dalam siapa dan dari mana asalnya? Apakah mereka berhak untuk 

memperoleh hasil dari alam? Ekstrimis Hutu membangkitkan narasi bahwa etnis Tutsi 

adalah pendatang. Hal ini menjadi pembenaran bagi ektrimis dan milisi Hutu untuk 

melakukan pembantaian terhadap orang Tutsi. Sebagian mayat korban perang sipil dan 

genosida di Rwanda dihanyutkan ke sungai Nyabarongo dan Akagera yang bermuara ke 

Ethiopia, hal ini merupakan sombolisasi pemulangan etnis Tutsi ke daerah asal mula 

mereka (Pottier, 2002 : 9).  

Dalam laporan komite panel yang dibentuk perserikatan negara-negara Afrika atas 

Genosida Rwanda 1994 pada hal 106 (Masire, 1998), disebutkan bahwa pasca terbunuhnya 

Presiden Habyarimana maka dimulai kembali perang melawan RPF. Kondisi ini 

dieksploitasi oleh pemerintah Rwanda untuk melakukan pembersihan etnis Tutsi dan upaya 

untuk menyingkirkan lawan politik yang sudah ada dalam daftar pembunuhan. Selain itu 

pola pembunuhannya sangat terencana yaitu dengan menyasar tempat-tempat umum yang 

digunakan sebagai tempat pengungsian etnis Tutsi seperti sekolah, perkantoran, gedung 

gereja, rumah sakit. Pertama-tama milisi Interahamwe mengepung gedung tersebut, 

memastikan tidak ada yang lolos, kemudian militer akan melempar granat, gas atau 

menembaki dengan membabi buta. Setelah itu mereka akan memasuki gedung, untuk 

membunuh yang tersisa. Keesokan harinya milisi Interahamwe akan kembali lagi, 

memastikan bahwa bahwa tidak ada korban yang berhasil bertahan hidup. Pada 3 minggu 

pertama, aktivis Hutu menyamarkan aksi genosida yang terjadi sebagai akibat dari perang 

saudara, hal ini membingungkan bagi para jurnalis dan dunia internasional yang tidak 

memahami situasi di Rwanda. Jelas bahwa ini merupakan tindakan genosida yang 

terencana.  

Genosida yang terjadi merupakan akumulasi dari situasi dan kondisi yang terjadi dari masa 

pra kolonial sampai dengan masa republik. Etnis Hutu merupakan etnis mayoritas dari 

sejak masa pra kolonial namun secara ekonomi dan kekuasaan masih didominasi oleh etnis 

Tutsi. Kekuasaan etnis Hutu berangsur meningkat manakala semangat perlawanan anti 

kolonialis berkembang di Afrika pada 1950-an. Etnis Rwanda yang merasa terjajah oleh 

Belgia maupun Tutsi melakukan pemberontakan, akibatnya berakhirlah kerajaan monarki 

di Rwanda pada 1961. Ketika Rwanda merdeka dan menjadi negara Republik, politik dan 
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ekonomi berubah drastis masuk dalam kekuasaan etnis Hutu, hanya sebagian kecil 

diberikan kepada etnis Tutsi. Permasalahan perebutan eksistensi dalam bidang ekonomi, 

politik kemudian dibingkai dalam sentimen mayoritas Huttu dan perasaan sebagai 

penguasa wilayah atau penduduk lokal melawan penduduk asing yaitu etnis Tutsi sebagai 

minoritas elit. 

Pemahaman akan latar belakang historis pra dan pasca konflik menjadikan pembelajaran 

bahwasanya dalam rangka memperoleh kekuasaan tidak boleh dengan cara kekerasan 

terlebih lagi dengan menggunakan sentimen SARA (Suku Agama, Ras dan Antar 

Golongan). Permasalahan kesulitan ekonomi maupun keterbatasan sumberdaya alam 

hendaknya dapat dicarikan solusinya dengan mengedepankan kesadaran untuk hidup 

bersama dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Baik orang per orang maupun 

pemerintah harus bisa ambil bagian untuk dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi 

warga masyarakatnya, serta membentengi masyarakat dari berbagai fitnah dan berita 

bohong. Mengingat genosida yang terjadi di Rwanda bermula dari propaganda yang terus 

didengungkan dan diterima oleh masyarakat awam begitu saja dengan polosnya. Perang 

dan genosida hanya meninggalkan penderitaan baik itu korban jiwa, kerusakan mental, 

fisik. Diperlukan usaha dan kerja keras untuk melakukan pemulihan, dan secara umum 

negara mengalami ketertinggalan dengan negara-negara lain di dunia yang hidup dalam 

damai. 
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