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Rwanda kembali melakukan intervensi militer pada Perang Kongo II tahun 1998 setelah 
sebelumnya pernah terlibat pada Perang Kongo I tahun 1996. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat faktor yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Rwanda melalui kerangka 
teoritik pengaruh atribut nasional dalam kebijakan luar negeri. Atribut nasional tersebut akan 
menjelaskan apa saja atribut negara yang dapat mendorong atau membatasi negara untuk 
melakukan sesuatu. Temuan  dalam penelitian ini melihat bahwa kebijakan intervensi Rwanda 
dipengaruhi oleh  terdapat pengaruh letak geografis dan sumber daya alam, kapabilitas 
ekonomi serta kapabilitas militer yang dimiliki Rwanda terhadap kebijakan intervensi militer 
Rwanda di Perang Kongo II 1998. Sedangkan di bagian pembahasan menjelaskan mengenai 
hasil analisis data-data yang ditemukan dan kemudian menghasilkan kesimpulan berupa 
adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rwanda, dimana faktor 
tersebut berupa atribut nasional yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi sebagai 
kepentingan nasional Rwanda, yaitu letak geografis dan sumber daya alam, serta kapabilitas 
ekonomi yang menjadi dorongan bagi Rwanda untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam 
melalui intervensi militer di Republik Demokratik Kongo (RDK), dimana implementasi kebijakan 
tersebut didukung oleh kapabilitas militer Rwanda di bawah bendera Rwandan Patriotic Front 
(RPF). Sehingga, eksploitasi sumber daya alam RDK melalui intervensi militer pada Perang 
Kongo II 1998 merupakan kebijakan yang tepat untuk mencapai kepentingan ekonomi  Rwanda. 

Kata Kunci: Atribut Nasional, Intervensi Militer, Kapabilitas Ekonomi, Kapabilitas Militer, 
Rwandan Patriotic Front (RPF) 

Pendahuluan 

Rwanda adalah salah satu negara yang terlibat dalam Perang Kongo I (1996-1997) dan 

Perang Kongo II (1998-2003). Rwanda merupakan wilayah Great Lakes di Afrika Tengah 

dengan luas wilayah sebesar 26,338 km² (24,668 km² daratan dan 1,670 km² lautan). 

Rwanda juga merupakan negara landlock yang dikenal dengan sebutan “The Land of a 

Thousand Hills” karena dikelilingi oleh daerah pegunungan, yang berbatasan dengan 

Uganda di utara, Tanzania di timur, Burundi di selatan, dan Republik Demokratik Kongo 

(RDK) di Barat (UNESCO, 2017).  

Berbeda dengan Rwanda yang memiliki ukuran wilayah yang kecil, RDK merupakan 

negara terbesar kedua setelah Algeria di benua Afrika dengan luas wilayah sebesar 2,3 juta 

km². RDK berbatasan langsung dengan Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, 



Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia. RDK merupakan wilayah yang 

kaya akan sumber daya alam mineral seperti tin, tungsten, tantalum, emas dan berlian 

(USAID, 2015). Coltan juga menjadi salah satu mineral berharga yang banyak ditemukan 

di RDK, dimana coltan merupakan hasil ekstraksi elemen columbium (dikenal kemudian 

dengan niobium) dan tantalum yang ditemukan di banyak lokasi yang sama seperti 

cassiterite, yaitu di Utara dan Selatan Kivu (HCSS, 2013). Selain banyaknya sumber daya 

mineral yang terletak di wilayah RDK, mineral tersebut juga merupakan mineral yang 

terletak  sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga proses ekstraksi mineral tersebut 

lebih mudah dilakukan tanpa harus menggunakan peralatan tambang modern. Dengan 

kondisi tersebut, menjadikan RDK sebagai negara yang rentan terjadi konflik untuk 

memperebutkan kontrol terhadap sumber daya alam.  

Meskipun Rwanda merupakan negara yang memiliki ukuran wilayah jauh lebih kecil 

daripada RDK, namun Rwanda memiliki hubungan yang konfliktual dengan RDK. Hal 

tersebut dapat dilihat dari intervensi militer Rwanda pada perang Kongo I di tahun 1996, 

yang didasari oleh ancaman keamanan dari kelompok bersenjata Democratic Forces for 

the Liberation of Rwanda (FDLR) yang mengungsi  di wilayah timur RDK. FDLR 

merupakan kelompok ekstrimis Hutu di bawah pimpinan Juvenil Habyarimana yang 

sebelumnya berkuasa di Rwanda, yang membantu perlawanan terhadap etnis minoritas 

Tutsi pada saat genosida 1994 dan telah membunuh 800,000 etnis Tutsi dalam waktu 100 

hari (Lezhnev dan Prendergast, 2013). FDLR kemudian berhasil dikalahkan oleh milisi 

bersenjata Rwandan Patriotic Front (RPF) yang dipimpinan oleh Paul Kagame.  

Atas dasar ancaman keamanan tersebut Rwanda akhirnya memutuskan untuk melakukan 

intervensi militer pada Perang Kongo I tahun 1996 dengan mendukung kelompok 

pemberontak RDK dan membentuk formasi Alliance des Forces Democratique pour la 

Liberation du Congo-Zaire (AFDL) di bawah pimpinan Laurent Kabila untuk melawan 

pemerintah Mobutu Sese Seko yang pro terhadap kelompok militan Hutu. Dalam 

intervensinya, Rwanda berhasil menghancurkan kamp-kamp Hutu yang terletak 

diperbatasan RDK dan berhasil menguasai beberapa wilayah strategis RDK diantaranya 

Lubumbashi yang merupakan kota pertambangan copper, Kisangani yang kaya akan 

berlian, serta ibu kota Kinshasa (Pomfret, 1997). Kemenangan besar selanjutnya dari 

intervensi Rwanda pada Perang Kongo I adalah ketika kelompok pemberontak anti 

pemerintah AFDL yang bekerjasama dengan Rwanda berhasil menggulingkan rezim 



Mobutu dan mengambil alih kekuasaan di bawah pimpinan Laurent Kabila (Pomfret, 

1997). 

Keberhasilan Rwanda dalam intervensi pada Perang Kongo I 1996 nyatanya tidak 

menjamin hubungan antara Rwanda dan RDK menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini 

dilihat dari sikap Rwanda yang kembali melakukan intrevensi militer pada Perang Kongo 

II di tahun 1998. Dimana perang tersebut merupakan perang dalam skala besar yang juga 

dikenal dengan nama Perang Afrika Tengah, karena telah melibatkan hampir seluruh 

wilayah di Afrika Tengah (Clark, 2002). Dalam intervensinya pada Perang Kongo II, 

Rwanda kembali melawan pemerintahan RDK yang saat itu berada di bawah kekuasaan 

Laurent Kabila, dimana sebelumnya Laurent Kabila merupakan aliansi Rwanda di bawah 

kelompok AFDL dalam perlawanan terhadap pemerintah Mobutu. Intervensi yang kedua 

dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu pasukan bersenjata Rwanda 

dan Uganda bekerjasama dengan kelompok pemberontak RDK di bawah kelompok 

Rassemblement Congolais pour la Democratice (RCD) yang merupakan organisasi 

pemberontakan anti Kabila.  

Keterlibatan banyak pihak dalam Perang Kongo II tidak lepas dari kondisi RDK yang kaya 

akan sumber daya alam mineral. Dari banyaknya mineral yang bernilai tinggi di RDK, 

beberapa diantaranya menjadi sumber daya utama pendapatan bagi kelompok bersenjata 

dan unit militer di wilayah timur RDK, baik digunakan untuk keperluan membiayai perang 

ataupun bagi kepentingan pribadi negaranya. Sumber daya  tersebut adalah 3Ts (tin, 

tantalum, tungsten) dan emas yang banyak ditemukan di wilayah utara dan selatan Kivu 

yang berbatasan langsung dengan Rwanda dan Uganda (Carpenter, 2012). Intervensi 

untuk mengeksploitasi sumber daya alam RDK semakin dipermudah dengan kondisi letak 

sumber daya yang mudah ditambang tanpa harus membutuhkan peralatan profesional. 

Sehingga hal tersebut mendorong semakin banyak pihak untuk terlibat dalam Perang 

Kongo II tahun 1998 atas dasar kepentingan ekonomi. Banyaknya ketersediaan mineral di 

RDK menunjukkan bahwa RDK merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya 

alam, terutama sumber daya yang berupa mineral dan batu berharga dengan nilai jual 

tinggi. 

Kekayaan Sumber Daya Alam Republik Demokratik Kongo  

RDK merupakan negara terbesar kedua setelah Algeria di benua Afrika dengan luas 

wilayah sebesar 2,3 juta km². RDK berbatasan langsung dengan Angola, Burundi, 



Republik Afrika Tengah, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia. RDK 

merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam mineral seperti tin, tungsten, 

tantalum, emas dan berlian (USAID, 2015). RDK juga kaya akan mineral cobalt, copper, 

niobium, petroleum, industrial and gem diamonds, silver, zinc, manganese, uranium, 

coal, hydropower dan timber (Warren, 2011). RDK bahkan mampu menghasilkan $24 

triliun dari mineral-mineral seperti coltan, emas, berlian, tin, uranium, dan lain 

sebagainya. Hal ini setara dengan gabungan dari GDP Eropa dan Amerika Serikat 

(Carpenter, 2012). Kekayaan alam yang menjadi sumber daya utama pendapatan bagi 

kelompok bersenjata dan unit militer di Timur RDK adalah 3Ts (tin, tantalum, tungsten) 

dan emas. Sumber daya alam 3Ts ditemukan di sepanjang wilayah utara dan selatan Kivu. 

Tin ore atau bijih timah diproduksi dari cassiterite. RDK merupakan negara produsen 

bijih timah terbesar ke-6 atau setara dengan 6-8% pasokan bijih timah dunia (Magnowski, 

2008). Bijih timah merupakan komponen dalam produksi solder (alat perakit dan 

pembongkar rangkaian elektronik), lapisan dan paduan timah yang digunakan dalam 

industri elektronik dan untuk produksi kaleng.  

Mineral yang terdapat di RDK terletak di wilayah perbatasan Kivu, yang berdekatan 

dengan negara Rwanda, Uganda, dan Burundi. Salah satu mineral yaitu coltan telah 

menjadi new major player dalam hal sumber daya alam yang bernilai tinggi yang dimiliki 

RDK. Coltan menjadi bahan dasar yang dapat memajukan teknologi nirkabel yang terus 

berkembang di dunia. Coltan digunakan hampir dalam setiap perangkat teknologi modern, 

baik pada mesin penggerak pesawat hingga pada handheld gadgets seperti telepon 

genggam. Meskipun coltan juga ditemukan di negara lain seperti Australia dan Kanada, 

namun 64%-80% coltan di dunia berasal dari RDK (Global Witness, 2009). Yang 

membedakan coltan di RDK dengan negara lain adalah letak sumber daya alam di wilayah 

tersebut. Dimana mineral di RDK terletak sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga 

penambangannya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan sekop, kapak maupun 

peralatan lain yang sederhana tanpa perlu menggunakan teknologi canggih dan keahlian 

tertentu. Hal tersebut menjadikan mineral di RDK lebih mudah untuk ditambang dan 

dieksploitasi. Kondisi tersebut juga menciptakan perebutan kekuasaan terhadap akses 

sumber daya antara milisi pemerintah dan kelompok pemberontak yang mendapat 

dukungan dari negara atau lembaga luar (Carpenter, 2012).  

Keterlibatan Rwanda dalam Perang Kongo II 1998  



Perang Kongo II, yang terjadi pada bulan Agustus 1998 merupakan perang dengan sekala 

besar yang paling menghancurkan di Afrika. Keterlibatan Rwanda merupakan bentuk 

perlawanan terhadap Laurent Kabila yang sebelumnya berada di pihak yang sama dalam 

menggulingkan pemerintahan Mobutu. Kabila berhasil mengambil alih kekuasaan di RDK 

pada bulan Mei 1997. Kabila kemudian memberikan jabatan dan kekuasaan yang tinggi 

dalam pasukan milter Kongo yang baru kepada beberapa pasukan Rwanda yang menjadi 

aliansinya. Salah satunya adalah Kabarebe yang ditunjuk sebagai ketua pasukan militer 

RDK, dengan banyak komandan unitnya yang juga dipilih dari pasukan Rwanda 

(Nzongola-Ntalaja, 2002). Hubungan baik antara Kabila dan aliansinya Rwanda dan 

Uganda nyatanya tidak berjalan lama, hal ini dikarenakan kemarahan rakyat asli RDK 

yang menganggap bahwa kekuasaan kelompok Rwanda dan Uganda hanya akan 

merugikan RDK, sehingga Kabila memutuskan untuk menegaskan kembali posisinya 

sebagai pemimpin dan untuk mendapat dukungan dari rakyat melalui pemutusan 

hubungan aliansi dengan Rwanda dan RDK.  

Pengkhianatan tersebut menjadi titik awal pecahnya Perang Kongo II di tahun 1998 yang 

juga dikenal dengan nama Perang Afrika Tengah, karena telah melibatkan hampir seluruh 

wilayah di Afrika Tengah (Clark, 2002). Para aktor yang terlibat dalam Perang Kongo II 

adalah RDK, Rwanda, Uganda, Zimbabwe, Angola, Namibia dan milisi bersenjata yang 

terdiri dari RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), MLC (Mouvement pour 

la Libération du Congo) dan Mai-Mai. RCD dibentuk pada bulan Agustus 1998 dan terdiri 

dari orang-orang Tutsi yang disingkirkan dari pemerintahan Laurent Kabila. RCD 

merupakan kelompok pemberontak anti pemerintah Kabila dan Rwanda kembali 

bekerjasama dengan kelompok pemberontak RCD seperti pada perang sebelumnya yang 

bekerjasama dengan AFDL. Perang Kongo II diperkirakan telah menyebabkan kematian 

lebih dari 3 juta rakyat sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut 

menjadikan Perang Kongo II sebagai perang paling banyak memakan korban jiwa 

daripada konflik-konflik lain yang terjadi setelah Perang Dunia II (Nowrojee, t.t).  

Berbeda dengan motif intervensi yang pertama, keterlibatan Rwanda pada Perang Kongo 

II 1998 diawali oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Kabila dengan memecat 

komandan Kabarebe dan aliansi lainnya yang telah mendukung AFDL pada 

pemberontakan melawan Mobutu. Pengkhianatan tersebut tidak menyebabkan Rwanda 

menarik diri dari RDK, akan tetapi Rwanda dan Uganda kembali terlibat dalam konflik 

selanjutnya yang dikenal dengan sebutan Perang Kongo II 1998. Keputusan Rwanda untuk 



kembali melakukan intervensi pada Perang Kongo II dipengaruhi oleh kepentingan 

Rwanda yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam RDK, dimana Rwanda 

memutuskan untuk menguasai wilayah di RDK yang kaya sumber daya alam dengan 

meletakkan kelompok militer negaranya di wilayah tersebut, sehingga apabila kontrol 

terhadap wilayah strategis telah berada di bawah kelompok militer Rwanda, maka 

eksploitasi sumber daya alam RDK dapat dengan mudah dilakukan (Ngolet, 2011). Dengan 

kondisi tersebut Rwanda menjadikan intervensi militer sebagai upaya untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi dari ekspor mineral yang berasal dari RDK.  

Ekspolitasi Mineral RDK oleh Rwanda 

Penambangan Rwanda di wilayah Timur RDK yang kaya akan sumber daya alam mineral 

tidak dilakukan dengan menggunakan alat profesional. Akan tetapi, bukan berarti 

penambangan tidak dapat dilakukan dan tidak terorganisir dengan baik. Menurut laporan 

Panel PBB mengenai eksploitasi mineral ilegal di RDK tahun 2001, banyak penambangan 

mineral yang dilakukan di bawah perlindungan atau atas perintah RPF dan RCD sebagai 

kelompok pemberontak di RDK yang beraliansi dengan Rwanda (UNSC, 2001). RCD 

sebagai perantara perdagangan mineral yang diekstrak oleh mayarakat sipil atau tahanan 

RDK menggunakan sistem pajak yang diterapkan pada sekitar delapan jenis mineral, 

termasuk diantaranya mineral yang paling penting seperti coltan, emas, dan berlian. 

Mineral dijual oleh RCD dengan imbalan uang tunai atau ditukar dengan persenjataan dan 

obat-obatan untuk mendukung keberlangsungan perang. Akan tetapi, sekutu RCD, yaitu 

RPF tetap memiliki kendali utama atas perdagangan berlian dan mineral lainnya yang 

berasal dari RDK. Eksploitasi dan perpajakan mineral diatur secara terpusat dari entitas 

administratif tertentu yang disebut “Congo Desk”, yang terletak di ruangan Kementerian 

Pertahanan Rwanda bernama Department of External Relations (UNSC, 2001). Sejak 

1998, tempat tersebut telah menjadi kantor pembelian lisensi di daerah RDK yang 

dikuasai oleh RPF. Beberapa jurnalis juga melaporkan bahwa eksploitasi sumber daya 

alam RDK diperdagangkan melalui penerbangan kargo yang beroperasi antara Kigali dan 

berbagai lapangan terbang di RDK Timur. Penerbangan tersebut membawa barang- 

barang seperti bahan bakar atau senjata keperluan perang, sambil membawa kembali 

mineral atau barang lain yang mudah di ekspor ke Rwanda untuk diekspor kembali oleh 

pemerintah Rwanda (UNSC, 2001).  

Terdapat tiga perdagangan mineral yang paling menguntungkan bagi Rwanda dan RPF itu 

sendiri, yaitu perdagangan coltan, emas dan berlian. Nilai total produksi berlian Kongo 



tahunan diperkirakan sekitar US $ 750 juta, yang sebagian besar ditambang oleh operator 

kecil dan pengrajin. Sebagai perbandingan, total pasokan global berlian diperkirakan 

sekitar US$ 8 miliar untuk tahun 2000. Tambang berlian paling menguntungkan di Kongo 

selama Perang Kongo II 1998 berada di bawah kendali pasukan Rwanda dan, sebagian 

kecil, pasukan Uganda, khususnya di sekitar kota Kisangani dan Banalia di Kongo Timur 

Laut. Militer Rwanda berhasil melakukan penambangan sebesar 308 ton kasiterit, 84 ton 

wolfram, 122 ton coltan, dan 10 kilogram emas selama tahun 1999 (UNSC, 2001). Tetapi 

nilai pasar tahun 1999 dari 122 ton coltan sendiri jauh melebihi US $ 0,60 juta, angka yang 

diberikan untuk total hasil penambangan 1999. Dengan harga rata-rata per kilogram US $ 

102 di pasar dunia, 122 ton coltan akan bernilai US $ 12,4 juta atau lebih dari 20 kali lipat 

dari total hasil penambangan untuk tahun 1999. 

Panel PBB juga melaporkan bahwa Rwanda mendapat keuntungan langsung dari konflik 

di RDK. Keuntungan tersebut didapatkan melalui lima cara, yaitu dengan aktivitas 

komersial langsung, keuntungan dari saham yang dimiliki di beberapa perusahaan, 

pembayaran langsung dari RCD-Goma, pemungutan pajak yang dilakukan oleh “Congo 

Desk” dan pembayaran lain yang diberikan secara perorangan atas perlindungan RPF 

untuk bisnis mereka (UNSC, 2001). Rwanda juga mendapat keuntungan dari bisnis coltan 

melalui perusahaan Rwanda Metals dan Grand Lacs Metals yang berada di bawah RPF. 

Coltan tersebut diekstraksi oleh warga sipil atau tahanan RDK yang kemudian dijual 

kepada perantara, selanjutnya dijual kepada pihak lain yang beberapa diantaranya 

dikenadalikan oleh militer Rwanda. Coltan tersebut kemudian dikirim ke Kigali, sebagian 

besar masuk ke perusahaan Rwanda Metals dan sisanya diekspor langsung oleh beberapa 

profesional. Kemudian Rwanda Metals, Grand Lacs Metals, secara langsung atau melalui 

perantara “Congo Desk” menghubungi klien mengenai ketersediaan coltan (UNSC, 2001). 

Pada akhir tahun 1999 dan akhir tahun 2000, suplai coltan dunia menurun sementara 

permintaan meningkat, sehingga harga coltan saat itu diperkirakan mencapai $200 per 

kilogram. Sehingga menurut perkiraan ahli, tentara Rwanda melalui Rwanda Metals 

mengekspor setidaknya 100 ton coltan setiap bulannya. Panel memperkirakan bahwa 

hanya dari ekspor coltan tersebut tentara Rwanda mampu menghasilkan $20 juta setiap 

bulannya. Para ahli memperkerikan bahwa RPF mampu menghasilkan keuntungan bersih 

sebesar $250 juta selama periode 18 bulan perang Kongo II berlangsung (UNSC, 2001).  

Analisis Letak Geografis dan Sumber Daya Alam Rwanda  



Letak geografis tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya alam suatu negara, dimana 

ketersediaan sumber daya alam selalu dipengaruhi oleh letak geografis negara tersebut. 

Rwanda merupakan negara yang terletak di wilayah Great Lakes di Afrika Tengah. Rwanda 

memiliki luas wilayah sekitar 26,338 km² yang terdiri dari 24,668 km² wilayah daratan 

dan kurang lebih 1,670 km² wilayah perairan. Rwanda merupakan negara landlock yang 

hanya dikelilingi oleh daratan. Rwanda berbatasan langsung dengan Uganda di sebelah 

utara, Tanzania di sebelah timur, Burundi di sebelah selatan, dan Republik Demokratik 

Kongo (RDK) di sebelah Barat (UNESCO, 2017). Rwanda juga memiliki tingkat populasi 

yang padat jika dibandingkan dengan ukuran negaranya yang kecil. Populasi Rwanda 

mencapai lebih dari 8 juta jiwa. Dimana kepadatan populasi pada tahun sebelum genosida 

diperkirakan sebesar 466 jiwa per km², dan menjadi salah satu yang tertinggi di Sub 

Sahara Afrika (McDoom, 2011).  

Rwanda memiliki kontur tanah yang berbukit dengan ketinggian rata-rata sekitar 1,700 

meter, oleh karena itu Rwanda juga dikenal dengan sebutan “The Land of a Thousand 

Hills”. Titik tertinggi berada di Gunung Karisimbi dengan ketinggian 4,507 meter di atas 

permukaan laut. Dengan kondisi tersebut, Rwanda memiliki iklim yang sejuk dengan suhu 

tahunan rata-rata sekitar 18,5 derajat celcius dan curah hujan rata-rata sekitar 1,250 mm 

per tahun (REMA, t.t). Curah hujan yang tinggi dan didukung oleh daerah vulkanik 

menjadikan tanah Rwanda subur, sehingga Rwanda mengandalkan sektor agrikultur 

sebagai komoditas utama negaranya. Rwanda memiliki sumber daya alam yang sedikit 

untuk dapat dieksploitasi selain potensi ekowisata, dan memiliki sektor industri kecil yang 

juga relatif tidak kompetitif. Tanaman komersial tradisional adalah kopi dan teh. Sektor 

pertanian kopi dan teh menyumbang lebih dari 70% dari semua devisa negara (REMA, t.t). 

Produksi kopi dan teh sangat cocok di wilayah ini, dengan didukung fitur alam 

pegunungan, lereng curam, dan iklim yang dingin menjadikan sektor pertanian kecil dapat 

berkembang di Rwanda (USAID, 1996).  

Sekitar 90% populasi menggantungkan penghasilannya pada pada sektor pertanian. 

Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dan menyumbang sekitar 41% dari 

GDP dan lebih dari 72% dari total ekspor negara Rwanda (REMA, t.t). Dari tahun 1960-an 

hingga awal tahun 1980-an, perdagangan kopi dan teh Rwanda menyebabkan neraca 

perdagangan yang lebih positif dan nilai mata uang yang stabil, serta mampu memberikan 

sedikit kontribusi bagi pembangunan lingkungan. Akan tetapi, pada pertengahan akhir 

1980-an, jatuhnya harga kopi dunia dan tingginya pengeluaran publik yang terus berlanjut 



mendorong terjadinya krisis ekonomi Rwanda (USAID, 1996). Tahun 1989 harga kopi 

jatuh sebesar 50%, dan ekspor kopi Rwanda menurun dari $114 juta di tahun 1985 

menjadi $30 juta di tahun 1993. Jatuhnya harga kopi melemahkan posisi keuangan 

pemerintah. Defisit negara terus membesar dan tetap berada sekitar 7% atau lebih dari 

GDP sampai tahun 1993 (USAID, 1996).  

Krisis ekonomi akibat jatuhnya harga kopi yang merupakan komoditas ekspor utama 

Rwanda, semakin diperparah dengan populasi Rwanda yang terus meningkat dan tumbuh 

pada tingkat 3% setiap tahunnya, sedangkan teknologi pertanian sebagai sektor 

penghasilan utama tidak mengalami kemajuan yang signifikan akibat krisis yang melanda. 

Kepadatan populasi pada tahun 1994 adalah 466 orang per km², ukuran tambak menurun 

dimana pada tahun yang sama rata-rata ukuran tambak lebih kecil dari 1 hektar (McDoom, 

2011). Konflik yang terjadi di negara tersebut juga semakin memperburuk kondisi di 

Rwanda, dimana konflik terparah yang dikenal dengan genosida pada tahun 1994 antara 

etnis Hutu dan Tutsi telah berdampak pada kehancuran infrastruktur dan lahan-lahan 

pertanian di Rwanda, sehingga Rwanda tidak lagi dapat bergantung pada hasil pertanian 

seperti sebelumnya. 

Dari kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa letak geografis 

Rwanda yang landlock, wilayah daratan yang jauh lebih besar, dikelilingi oleh 

pegunungan, curah hujan yang tinggi, dan dengan cuaca yang sejuk, maka menjadikan 

sektor pertanian sebagai komoditas utama di negara Rwanda. Sumber daya alam Rwanda 

yang paling dominan berasal dari sektor pertanian, hal tersebut dibuktikan dengan 90% 

populasi yang menggantungkan penghasilannya pada pada sektor pertanian dan 41% dari 

GDP dan lebih dari 72% dari total ekspor negara Rwanda juga berasal dari sektor 

pertanian (REMA, t.t). Dengan ketergantungan terhadap hasil pertanian terutama kopi, 

maka Rwanda mulai mengalami krisis ekonomi ketika harga kopi dunia jatuh sebesar 50% 

pada tahun 1989, dan ekspor kopi Rwanda menurun dari $114 juta di tahun 1985 menjadi 

$30 juta di tahun 1993. H 

Genosida 1994 yang yang berdampak pada kerusakan parah terhadap infrastruktur dan 

lahan- lahan pertanian semakin memperkecil harapan untuk dapat memulihkan 

perekonomian secara cepat melalui sektor pertanian seperti sebemunya. Oleh karena itu, 

pemerintah Rwanda perlu mencari alternatif lain untuk dapat menggantikan hasil 

pertanian sebagai komoditas utama negara yang dapat membantu memulihkan 

perekonomian pasca genosida, hal inilah yang kemudian mendorong Rwanda untuk 



melakukan intervensi militer di RDK pada saat Perang Kongo II 1998 dengan kepentingan 

eksploitasi sumber daya alam mineral yang banyak ditemukan di RDK, terutama di 

wilayah Utara Kivu yang berbatasan langsung dengan Rwanda.  

Analisis Kapabilitas Ekonomi Rwanda  

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu 

negara adalah Gross Domestic Product (GDP). GDP mengukur penghasilan dari semua 

orang di dalam wilayah negara tersebut. Tidak masalah siapapun yang melakukan 

produksi, baik masyarakat lokal maupun yang dihasilkan oleh warga asing, termasuk 

pelaku bisnis asing selama masih dalam batas wilayah negara tersebut. GDP menjadi 

indikator yang paling penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat suatu negara, hal 

tersebut dikarenakan GDP mengukur dua hal secara bersamaan yaitu total pendapatan 

dalam ekonomi dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa.  

Rwanda merupakan negara yang 90% dari total populasi menjadikan sektor pertanian 

sebagai penghasilan utama. Perekonomian Rwanda yang bergantung pada sektor 

agrikultur, terutama kopi, mulai mengalami kesulitan karena jatuhnya harga kopi 

internasional pada tahun 1989 yang mencapai 50%. Meskipun salah satu sektor ekonomi 

tidak dapat mewakili seluruh ekonomi negara, akan tetapi sektor ekonomi terbesar dapat 

mendorong proses pembangunan di suatu negara. Sektor perkebunan kopi merupakan 

sektor ekonomi yang sangan cocok di Rwanda. Dengan perkiraan jumlah petani kopi 

sebanyak 400,000, pertumbuhannya tentu saja berdampak luas bagi pendapatan di 

pedesaan, tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, serta menjadi sumber penting bagi 

penghasilan ekspor negara, sehingga sektor perkebunan kopi memiliki peran penting 

dalam menentukan struktur keseimbangan perdagangan negara (USAID, 2006).  

Kondisi ekonomi Rwanda semakin memburuk akibat jatuhnya harga kopi sebesar 50% di 

tahun 1989, dan ekspor kopi jatuh dari $144 juta di tahun 1985 menjadi hanya $30 juta di 

tahun 1993. Pada tahun 1993, 86% populasi Rwanda hidup di bawah garis kemiskinan dan 

menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di dunia (Porter dan McCreless, 2008). GDP per 

kapita Rwanda mengalami stagnansi sejak tahun 1980. Rwanda masih berada diperingkat 

bawah dalam hal tingkat harapan hidup, kelangsungan hidup anak, literasi orang dewasa, 

masa pendidikan, nutrisi, dan GDP per kapita (Porter dan McCreless, 2008). 

Perekonomian Rwanda semakin terpuruk pasca genosida 1994, dengan banyaknya korban 



yang kurang lebih mencapai 1 juta jiwa, kerusakan infrastruktur, migrasi masal, dan sektor 

agrikultur yang terabaikan akibat kerusakan lahan-lahan pertanian.  

Sektor agrikultur yang menjadi pendapatan negara menjadi terganggu karena lahan-lahan 

yang rusak akibat genosida. Hal tersebut berdampak pada jatuhnya GDP negara yang 

mencapai 50% dari US$ 1,9 miliar pada tahun 1993 menjadi US$ 753,6 juta pada tahun 

1994 (World Bank, 2019).Dengan kondisi tersebut, pemerintah Rwanda dan  bantuan luar 

negeri bekerjasama dalam upaya rekonstruksi ekonomi dan institusi sosial pasca genosida. 

Bantuan luar negeri bergeser dari bantuan kemanusiaan menjadi rekonstruksi dan 

bantuan pembangunan untuk membangun perekonomian yang kuat dan basis institusi 

pemerintahan, dengan memfokuskan perhatian pada kebutuhan negara akan pendidikan, 

kesehatan, air, energi, transportasi, dan infrasturktur komunikasi (Ggombe dan 

Newfarmer, 2017). Bantuan internasional diberikan dalam upaya pemulihan ekonomi 

Rwanda. Salah satunya adalah bantuan dari USAID yang bertanggungjawab untuk 

mendanai perbaikan sektor agrikultur Rwanda. USAID menyediakan benih-benih dan 

alat-alat pertanian, memperbanyak varietas tanaman lokal, dan membantu Kementerian 

Pertanian. Bantuan tersebut diberikan melalui pembagian benih-benih tanaman seperti 

paket biji kacang, jagung, sorgum, dan sayuran lain beserta beberapa alat pertanian seperti 

cangkul yang diberikan ke tiap-tiap rumah tangga di Rwanda (USAID, 996).  

Dari bantuan luar negeri dan dengan dukungan pemerintah Rwanda yang berfokus pada 

rekonstruksi ekonomi dan pembangunan institusi, GDP Rwanda akhirnya berhasil 

mengalami peningkatan secara bertahap setelah genosida 1994, namun hal tersebut tidak 

menjadi ukuran perekonomian Rwanda yang membaik karena masih berada jauh dari 

GDP di tahun 1988 dan beberapa tahun setelahnya yang mencapai lebih dari US$ 2 miliar. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat tingkat populasi Rwanda yang berbanding terbalik 

dengan tingkat GDP. Dimana populasi Rwanda masih terus mengalami peningkatan meski 

sempat menyentuh angka 5,9 juta pada tahun 1995 pasca genosida, namun pada tahun 

setelahnya populasi Rwanda kembali meningkat hingga mencapai 7,06 juta pada tahun 

1998. Tingginya populasi Rwanda yang tidak didukung dengan peningkatan GDP yang 

signifikan mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan upaya rekonstruksi demi 

mencapai perekonomian yang stabil.  

Peningkatan GDP nyatanya dipengaruhi oleh total bantuan pembanguan  internasional 

(net official development assistance and aid received) yang diberikan kepada Rwanda 

yang mencapai USS 711,750 juta pada tahun 1994 dan sebesar US$ 694,700 juta pada 



tahun 1995 (World Bank, 2019). Bantuan tersebut naik hingga mencapai 100% dari tahun 

1993 yang hanya sebesar US$ 353,910 juta. Selain itu, bantuan internasional yang berasal 

dari Official Development Asistance (ODA) juga menunjukkan peningkatan yang sangat 

tinggi mencapai 95% dari total Gross National Income (GNI) Rwanda pada tahun 1994, 

yang mana sebelumnya bantuan dari ODA hanya menyumbang sebesar 18% dari GNI 

Rwanda pada tahun 1993. Bantuan ODA per kapita juga mengalami peningkatan di tahun 

yang sama, yaitu mencapai US$ 118,524 di tahun 1994 dan 117,188 di tahun 1995 (World 

Bank, 2019).  Dengan penurunan jumlah GDP sebesar 47,8% dan GDP per kapita sebesar 

50,2 % di tahun 1994, dan peningkatan total bantuan internasional secara signifikan di 

tahun 1994 dan 1995 menunjukkan bahwa Rwanda memang berada pada kondisi yang 

terpuruk pasca genosida, sehingga memperoleh total bantuan internasional yang sangat 

tinggi untuk membantu proses pembangunan di Rwanda.  

Meskipun peningkatan ekonomi pasca genosida 1994 masih tidak dapat memulihkan 

perekonomian Rwanda, namun peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah 

benar-benar serius dalam upaya rekonstruksi untuk memulihkan ekonomi. Hal tersebut 

mendorong pemerintahan baru di Rwanda untuk terus berfokus pada upaya pemulihan 

dan rekonstruksi perekonomian negaranya. Dengan pertimbangan bahwa kerusakan total 

pada institusi pemerintah, infrastruktur dan lahan pertanian pasca genosida tidak dapat 

dipulihkan dalam waktu dekat dan tidak hanya dapat bergantung pada bantuan luar 

negeri, sehingga Rwanda memilih untuk mencari alternatif lain untuk dapat meningkatkan 

pendapatan negara melalui sektor lain.  

Dari hasil eskpor mineral Rwanda selama Perang Kongo II berlangsung, Rwanda berhasil 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata rata-rata 8% saat periode perang 

berlangsung. Hal tersebut menjadikan Rwanda sebagai salah satu dari 10 negara dengan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi di akhir tahun 1990-an (UNESCO, 2017). Selain itu, data 

pengeluaran negara Rwanda di era intervensinya pada Perang Kongo II yang 

menunjukkan peningkatan menurut laporan tahunan SIPRI (Stockholm International 

Peace Research Institute), pengeluaran resmi negara sebagai persentasi GDP berada 

diantara 4 dan 5,5 % melebihi 10 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan negara lain di 

Afrika, hal ini menempatkan Rwanda menjadi peringkat ketiga setelah Angola dan Eritrea 

(Eriksen, 2005).  

Kapabilitas Militer Rwanda  



Kapabilitas militer Rwanda dapat dilihat dari pasukan militer Rwandan Patriotic Front 

(RPF) yang berhasil mengakhiri konflik etnis antara Hutu dan Tutsi yang terjadi selama 

berbulan-bulan pada tahun 1994 dan menewaskan kurang lebih 1 juta jiwa yang 

didominasi oleh etnis Tutsi. RPF merupakan pengungsi Rwanda di Uganda yang 

membentuk kelompok militer bernama Rwandan Patrotic Front (RPF) pada tahun 1986 

ketika Museveni berhasil mengambil alih kekuasaan di Uganda pada tahun 1986. RPF 

awalnya merupakan pengungsi Tutsi yang bergabung dengan Uganda National Resistance 

Army (NRA) di bawah Yoweri Museveni, dengan perkiraan 3,000 dari 14,000 pasukan 

RNA berasal dari Tutsi Rwanda dan banyak diantaranya berada di posisi yang tinggi dalam 

RNA (Porter dan McCreless, 2008). Salah satunya adalah Paul Kagame, pengungsi 

Rwanda yang kemudian menjabat sebagai military intelligence untuk NRA dan kemudian 

menjabat sebagai pemimipin RPF. Kagame merupakan tentara yang memiliki kemampuan 

militer yang baik yang didapatkan dari pelatihan militer di Amerika Serikat (Porter dan 

McCreless, 2008). RPF dibentuk karena ketidakpercayaan pengungsi Rwanda terhadap 

Museveni yang sebelumnya berjanji untuk memulangkan pengungsi Rwanda ke negara 

asalnya, sehingga pembentukan RPF bertujuan untuk dapat memenuhi keinginan kembali 

ke Rwanda secara paksa. Bersama-sama dengan pengungsi Rwanda di negara tetangga, 

mereka membuat permintaan politik untuk mengakhiri kebijakan yang diskriminatif, 

membangun aturan hukum, dan hak untuk kembali ke Rwanda (Kimonyo et al, 2004).  

Pada bulan Februari 1993, RPF memutuskan untuk menyerang Rwanda dengan tujuan 

untuk memaksa Presiden Habyarimana mengimplementasikan kesepakatan damai dan 

tuntutan yang diajukan pada negosiasi di Arusha. Akan tetapi, pada tahun bulan April 

1994, Presiden Habyarimana harus tewas terbunuh ketika terjadi penembakan pesawat 

yang ditumpanginya dalam melakukan perjalanan kembali ke Kigali. Kematian Presiden 

Habyarimana kemudian dijadikan alasan oleh kelompok anti Tutsi di Rwanda untuk 

melakukan genosida sebagai bentuk perlawanan terhadap RPF dan Tutsi. Sehingga, dalam 

kurun waktu hampir 100 hari, sekitar 1,5 juta jiwa telah terbunuh dan sebagian besar 

berasal dari etnis Tutsi (Kimonyo et al, 2004). Genosida tersebut mendapat perlawanan 

balasan dari pejuang RPF dan masyarakat sipil Tutsi lain, dan setelah tiga bulan 

berjalannya konflik RPF berhasil menduduki ibu kota Kigali pada bulan Juli 1994 dan 

mengakhiri genosida. RPF menghentikan penyerangannya terhadap tentara pemerintah 

ketika Perancis membangun safe humanitarian zone yang disebut Zone Turquoise di 

Barat Daya Rwanda (Kimonyo et al, 2004).  



RPF berhasil menginvasi Rwanda dengan menguasai ibu kota Kigali, mendominasi 

negosiasi perdamaian, mengakhiri genosida 1994 dengan mengalahkan kelompok FDLR 

Hutu yang berjumlah kurang lebih 100,000 pasukan yaitu tiga kali lebih besar dari jumlah 

pasukan RPF pada saat itu, dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Habyarimana 

(Pomfret, 1997 dalam IJHSSS, 2016). Setelah tahun 1994, 2 juta etnis Hutu telah 

mengungsi ke wilayah RDK untuk mencari perlindungan dari ancaman kekuasaan RPF di 

Rwanda. Sekitar 40,000 diantaranya terlibat dalam genosida yang membunuh lebih dari 

800,000 etnis Tutsi dalam waktu 100 hari, dan sisanya adalah masyarakat biasa yang 

terjebak pada situasi konflik (Carpenter, 2012). Setelah RPF berhasil menghentikan 

genosida dan mengambil alih kekuasaan di Rwanda. Dominasi RPF tersebut dijustifikasi 

dengan keberhasilan RPF dalam menghentikan genosida dan tanggung jawabnya dalam 

mengambil alih kekuasaan untuk membangun ulang tatanan, keamanan dan stabilitas di 

Rwanda (Kimonyo et al, 2004). Paul Kagame secara luas dipuji dan dikreditkan karena 

menyelamatkan kelompok etnis Tutsi minoritas dari kepunahan. Atas kemenangan 

tersebut, RPF menjalankan kekuasaan dengan strategi untuk melindungi dan memperkuat 

kemampuannya untuk menghadapi lawan politik maupun masyarakat Rwanda itu sendiri.  

RPF melembagakan posisi kekuatannya baik secara konstitusional maupun praktis setelah 

kemenangannya. Secara konstitusional, RPF mengeluarkan Deklarasi pada 14 Juli 1994 

tentang kemenangan, dan kemudian pada 24 November 1994 menandatangani Protocol of 

Agreement dengan 7 partai politik untuk menginstal pemerintahan transisi berbasis luas 

(McDoom, 2011). Deklarasi RPF mengubah keseimbangan kekuasaan yang terjadi dalam 

Kesepakatan Arusha tahun 1993. Terutama, hal itu menciptakan Presidensi yang lebih 

kuat dengan RPF mendapatkan jabatan dalam kepresidenan, yaitu dengan terpilihnya 

Pasteur Bizimungu dari RPF sebagai Presiden, dan General Paul Kagame sebagai Wakil 

Presiden yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan (McDoom, 2011). Protokol 

Perjanjian juga mengubah ketentuan penting lain dari Kesepakatan Arusha. Dimana 

menetapkan masa transisi yang jauh lebih lama dari sebelumnya seama 22 bulan menjadi 

7 tahun, dan pada kenyataannya diperpanjang hingga 9 tahun sebelum pemilihan umum 

diadakan pada tahun 2003 (McDoom, 2011).  

Di bawah syarat-syarat transisi, peresidensi menjadi lembaga yang paling berpengaruh 

dalam tatanan konstitusi baru. Pasal 7 Deklarasi RPF menyatakan bahwa Presiden 

Republik memutuskan secara berdaulat keputusan negara yang berasal dari kesepakatan. 

Dimana dalam Arusha, kesepakatan harus dengan konsensus di tempat pertama dan oleh 



dua pertiga mayoritas. Karena total terdapat 21 pos di pemerintahan, maka veto secara 

efektif dilakukan oleh pihak manapun yang memiliki 8 dari total pos yang ada. Setelah itu, 

keputusan akan diserahkan ke presiden sebagai penentu kebijakan. Fakta bahwa RPF 

memiliki kekuasaan besar dengan kepemilikan 8 pos di pemerintah, yang sebelumnya 

dalam perjanjian Arusha RPF diberikan 5 pos, dan mengambil tambahan 3 pos milik 

partai yang berkuasa sebelumnya, MRND, setelah berhasil mengalhakan MRND di medan 

perang (McDoom, 2011). Dengan demikian, RPF memiliki total 8 pos untuk menggunakan 

hak veto dalam pemerintahan transisi Rwanda, dan yang berhak memberikan keputusan 

akhir kepada Presiden. Selain itu, RPF juga memperkuat posisinya melalui aparat 

keamanan negara dengan mengendalikan lembaga keamanan negara seperti tentara, polisi 

dan dinas intelejen (McDoom, 2011).  

Selain dominasi kekuasaan dalam pemerintahan, RPF juga semakin membuktikan 

kekuatan militernya ketika melakukan invasi di RDK pada tahun 1996. Invasi tersebut 

diawali oleh kegagalan Komunitas internasional untuk memindahkan kamp-kamp 

pengungsi Hutu jauh dari perbatasan Rwanda, sekaligus tidak dapat memisahkan 

pengungsi biasa dan pemimpin politik serta pasukan bersenjata yang terlibat dalam 

genosida 1994. Kekuatan-kekuatan yang tergabung dalam pengungsi tersebut akhirnya 

dapat mengatur kembali kekuatannya dengan memanipulasi bantuan kemanusiaan. 

Sehingga dengan cepat mereka kembali melakukan penyerangan ke Rwanda dan 

membunuh Tutsi yang masih bertahan dan saksi-saksi yang masih hidup (Kimonyo et al, 

2004). Hal ini mendorong RPF untuk menginvasi RDK pada tahun 1996 dengan tujuan 

membongkar kamp-kamp pengungsi yang dapat mengancam keamanan Rwanda. RPF 

berhasil membawa ratusan ribu pengungsi untuk kembali ke Rwanda, namun sebagian 

lainnya justru mengungsi ke wilayah yang lebih jauh di RDK (McDoom, 2011).  

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa Rwanda memiliki kapabilitas militer 

yang kuat untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan intervensi di RDK pada Perang 

Kongo II 1998 dengan tujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam RDK sebagai 

kepentingan yang berbeda, dari intervensi sebelumnya yaitu kepentingan politik pada 

intervensi pertama dan kepentingan ekonomi pada intervensi kedua. Kekuatan militer 

Rwanda dapat dilihat dari kemenangan RPF melawan rezim Habyarimana dan berhasil 

menghentikan genosida 1994, mengambil alih kekuasaan di Rwanda dan mendominasi 

pemerintahan dengan kursi kepresidenan yang diduduki oleh Pasteur Bizimungu dari RPF 

sebagai Presiden, dan General Paul Kagame sebagai Wakil Presiden yang sekaligus 



menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, dominasi pemerintahan RPF juga 

semakin diperkuat dengan kepemilikan 8 pos di pemerintahan yang sekaligus menjadikan 

RPF sebagai pemilik hak veto, serta dengan kemenangan RPF dalam invasi terhadap RDK 

pada tahun 1996 dengan menguasai beberapa wilayah strategis RDK dan menggulingkan 

rezim Mobutu Sese Seko.  

Dari kapabilitas militer dan dominasinya dalam pemerintahan tentu menjadi 

pertimbangan Rwanda untuk melakukan intervensi militer pada Perang Kongo II 1998. 

Dalam hal ini, kapabilitas militer Rwanda berperan sebagai faktor pendukung atau alat 

untuk mencapai kepentingan dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Dengan 

kemampuan militer tersebut, Rwanda mampu mengirim pasukan militernya untuk 

menguasai kontrol terhadap potensi ekonomi di wilayah Kivu, RDK, yang kaya akan 

sumber daya alam mineral. Sumber daya emas, coltan maupun berlian yang banyak 

terdapat di wilayah Kivu Utara, dapat dengan cepat menghasilkan pendapatan yang tinggi 

bagi Rwanda, sehingga tujuan untuk menguasai sumber daya dengan dukungan kekuatan 

militernya menjadi pertimbangan Rwanda untuk melakukan intervensi pada Perang 

Kongo II 1998.  

Kesimpulan 

Kebijakan luar negeri Rwanda untuk kembali melakukan intervensi militer pada Perang 

Kongo II tahun 1998 pada kenyataannya dipengaruhi oleh atribut nasional yang dimiliki 

Rwanda, yaitu letak geografis dan sumber daya alam, kapabilitas ekonomi, serta 

kapabilitas militer Rwanda. Letak geografis yang mempengaruhi ketersediaan sumber 

daya alam Rwanda, dimana sektor agrikultur yang sebelumnya menjadi sumber 

pendapatan negara dan masyarakat Rwanda tidak lagi dapat memenuhi fungsinya 

tersebut.  

Dengan kondisi perekonomian yang berkembang dan masih dalam tahap rekonstruksi 

pasca genosida, mendorong Rwanda untuk melakukan intervensi militer di RDK atas 

kepentingan ekonomi dengan eksploitasi sumber daya alam RDK, terutama mineral yang 

bernilai tinggi dan banyak ditemukan di wilayah Utara Kivu yang berbatasan langsung 

dengan Rwanda. Intervensi tersebut menjadi upaya yang dilakukan pemerintah Rwanda 

dalam proses rekonstruksi ekonomi negaranya pasca genosida.  Selain kapabilitas 

ekonomi, kebijakan luar negeri Rwanda juga dipengaruhi oleh kapabilitas militer Rwanda 

yang kuat di bawah kelompok RPF, dimana kemampuan tersebut digunakan sebagai alat 



untuk mencapai kepentingan eksploitasi sumber daya alam RDK dengan menguasai 

beberapa wilayah strategis yang kaya akan sumber daya mineral melalui intervensi militer 

pada Perang Kongo II 1998.  
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