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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu seputar lingkungan hidup telah menjadi salah satu perhatian utama 

dalam lingkup Hubungan Internasional (Jackson dan Sorensen, 2009: 322). Kajian 

awal terhadap permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam lingkup 

transnasional mulai muncul secara eksplisit pada tahun 1970-an (O’Neill, 2009:7). 

Beberapa masalah lingkungan hidup tersebut diantaranya adalah hujan asam, 

penipisan lapisan ozon, perburuan ikan paus, dan perpindahan limbah berbahaya 

(Jackson & Sorensen, 2009: 327). Salah satu isu perpindahan limbah berbahaya 

yang menjadi tantangan global di abad kedua puluh satu adalah isu perpindahan 

limbah elektronik lintas batas (Bhutta et al, 2011: 1). 

Isu seputar limbah elektronik menarik perhatian dunia internasional karena 

volumenya yang terus mengalami pertumbuhan (Bhutta et al, 2011: 1). Senada 

dengan hal tersebut, laporan United Nations Environments Programme (UNEP) 

memperkirakan bahwa kuantitas jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara 

global berkisar antara 41.8 juta metrik ton pada tahun 2014 (www.nbcnews.com 

25/08/16). Pada tahun 2016, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara 

global tersebut telah mencapai 44,7 juta metrik ton dimana angka tersebut telah 

mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen sejak tahun 2014 (Balde et. al., 2017).  

Meningkatnya pertumbuhan jumlah limbah elektronik menimbulkan 

tantangan yang signifikan bagi pengelolaan limbah di negara maju dan 

berkembang (Takemoto dalam Baldé et. al., 2015: 4). Sebagai dampaknya, hal ini 

menimbulkan perpindahan limbah elektronik lintas batas. Diperkirakan bahwa 

sekitar 23 persen limbah elektronik yang dihasilkan di negara maju diekspor ke 

negara berkembang untuk selanjutnya didaur ulang pada sektor informal (Perkins 

et. al, 2014: 289-290). Limbah elektronik dikategorikan sebagai limbah berbahaya 

karena tingginya tingkat toksisitas polutan terutama ketika dibakar atau didaur 

ulang di lingkungan yang tidak dapat dikontrol (Widmer et al, 2005: 436). 

http://www.nbcnews.com/
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Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pada tahun 1980an 

komunitas internasional melakukan upaya untuk mengurangi aliran limbah 

berbahaya dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang. Upaya ini 

menghasilkan perjanjian yang dikenal dengan Basel Convention on the Control of 

Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Tujuan 

utama konvensi ini adalah untuk mengatur perpindahan limbah berbahaya dalam 

lingkup internasional dan memastikan bahwa limbah tersebut dikelola dan 

dibuang dengan cara yang ramah lingkungan (Schmidt, 1999: 411).  

Meskipun perpindahan limbah elektronik dari negara maju ke negara 

berkembang dianggap sebagai praktik ilegal, Namun Annex IX konvensi Basel 

memberlakukan peraturan pengecualian mengenai barang elektronik bekas yang 

dimaksudkan untuk dipergunakan kembali (StEP Initiatives, 2014: 11). Berkaitan 

dengan klarifikasi tersebut, terdapat dua pandangan yang bertentangan terkait 

dengan penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang. Pada 

satu sisi, penggunaan kembali barang elektronik bekas merupakan praktik yang 

dihargai karena dapat memperpanjang masa pakai produk elektronik. Namun di 

sisi lain, hal ini juga dapat menjadi celah bagi penyelundupan limbah elektronik 

ke negara berkembang (Yoshida dan Terazono, 2010).   

 Berbicara mengenai pro dan kontra tersebut, Nigeria menjadi negara yang 

menarik untuk diteliti. Terlepas dari fakta bahwa negara ini merupakan salah satu 

digital dumping ground1 dunia, Nigeria juga merupakan negara pengimpor barang 

elektronik terbesar ke-6 di Afrika (www.worldsrichestcountries.com 01/02/19). 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Basel Action Network (BAN) pada tahun 

2005, diperkirakan terdapat 500 kontainer barang elektronik bekas memasuki 

Nigeria melalui pelabuhan Lagos setiap bulannya. Sebagian besar barang 

elektronik bekas tersebut berasal dari Uni Eropa (45%) dan Amerika Serikat 

(45%) sementara selebihnya, barang-barang elektronik bekas tersebut diimpor 

dari lokasi lain seperti Jepang, Korea, dan Singapura (Obaje, 2013: 32).  

                                                        
1 Mengutip istilah yang digunakan oleh PBS Frontline dalam video dokumenter yang diterbitkan pada tahun 

2009, Digital dumping ground dalam hal ini mengacu pada tempat pembuangan limbah elektronik terpusat 

yang digunakan untuk menyebut negara-negara berkembang yang menjadi tujuan utama limbah elektronik 

dari negara-negara maju. Selain Nigeria, negara berkembang lain yang juga menjadi digital dumping ground 

bagi limbah elektronik dari negara maju diantaranya adalah Ghana, Pakistan, India, Tiongkok. 
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Berdasarkan pengamatan BAN pada tahun tersebut, ditemukan bahwa 

sekitar 25% hingga 75% barang elektronik bekas yang diimpor ke Nigeria tidak 

berfungsi dan tidak dapat dipergunakan kembali (Nnorom dan Osibanjo, 2007: 

1475). Perlu untuk menjadi catatan bahwa barang elektronik bekas yang tidak 

dapat dipergunakan kembali bertransformasi menjadi limbah elektronik.2 Dengan 

kata lain, temuan mengenai barang elektronik bekas non-fungsional tersebut 

menjadi indikasi adanya pembuangan limbah elektronik ke Nigeria. Hal ini 

kemudian menjadi menarik karena meskipun sebagian besar barang elektronik 

yang diimpor dikategorikan sebagai non-fungsional, namun impor barang 

elektronik bekas ke Nigeria terus terjadi selama periode tahun 2005 hingga 2010. 

Sebagaimana data statistik impor yang diterbitkan oleh National Bureau of 

Statistics (NBS) Nigeria menyebutkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2005 

hingga 2010, rata-rata terdapat 1.7 juta ton barang elektronik bekas diimpor ke 

Nigeria setiap tahunnya (Ogungbuyi, 2012: 53).   

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai limbah elektronik cenderung 

hanya memfokuskan kajian yang menitikberatkan pada sisi lingkungan di negara 

berkembang. Seperti BAN (2005) yang mengatakan bahwa negara-negara 

berkembang menjadi korban dari beban yang tidak proporsional dari limbah 

berbahaya siber dunia (toxic cyber waste). Sementara itu, dalam disertasinya, 

Konne Lassana (2009) berargumen bahwa limbah elektronik merupakan salah 

satu bentuk toxic waste colonialism dimana negara berekembang digunakan 

sebagai lokasi pembuangan limbah oleh negara maju. Dalam tesis lain, Laha 

(2011) mengatakan bahwa negara berkembang menanggung beban yang tidak 

proporsional dari dampak lingkungan yang ditimbulkan dari limbah elektronik. 

Perspektif serupa juga dikemukakan oleh Doyon (2012) yang dalam tulisannya 

mengatakan bahwa limbah elektronik merupakan isu environmental injustice 

karena populasi marjinal di negara berkembang menanggung beban pembuangan 

limbah elektronik dunia.  

                                                        
2 Berdasarkan definisi dan konteks umum mengenai istilah "limbah elektronik" yang diterbitkan oleh StEP 

Initiative dalam White Paper: One Global Definition of E-Waste, istilah “limbah elektronik" digunakan untuk 

mencakup barang-barang elektronik dan bagian-bagiannya yang telah dibuang oleh pemiliknya sebagai 

limbah tanpa maksud untuk digunakan kembali. Mengacu pada definisi tersebut, produk elektronik usang 

yang tidak dapat dipergunakan kembali dikategorikan sebagai limbah elektronik. 
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Berbeda dengan penelitian-penelititan tersebut, penelitian ini berusaha 

untuk memberikan perspektif alternatif dalam memandang isu perpindahan 

limbah elektronik lintas batas. Menggunakan perspektif Pilihan Rasional, 

penelitian ini bermaksud untuk memahami isu perpindahan limbah elektronik 

lintas batas dalam lingkup hubungan internasional serta mengetahui alasan 

Nigeria tetap mengimpor barang elektronik bekas dari negara maju meskipun 

terdapat indikasi pembuangan limbah elektronik di negara tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, 

penelitian ini kemudian mempertanyakan mengenai mengapa Nigeria tetap 

mengimpor barang elektronik bekas meskipun terdapat indikasi pembuangan 

limbah elektronik di negara tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini sedikitnya terbagi ke dalam dua tujuan, yaitu: 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memahami salah 

satu isu lingkungan dalam lingkup hubungan internasional yaitu isu perpindahan 

limbah elektronik lintas batas. Penelitian ini selanjutnya akan menyorot pada 

peraturan pengecualian mengenai barang elektronik bekas dalam Annex IX 

Konvensi Basel yang memungkinkan celah legal bagi penyelundupan limbah 

elektronik ke negara berkembang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Sementara itu secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

alasan Nigeria tetap mengimpor barang elektronik bekas pasca temuan mengenai 

barang elektronik bekas non-fungsional yang masuk ke negara tersebut yang 

menjadi indikasi pembuangan limbah elektronik ke negara tersebut.  

 



 5 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi praktis maupun akademis. 

Adapun manfaat praktis dan akademis yang dimaksud adalah: 

 

1.4.1 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber kajian dan literatur bagi 

praktisi hubungan internasional khususnya para penggiat lingkungan baik 

pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diperuntukkan 

sebagai umpan balik bagi para pemangku kepentingan dan kelompok penekan 

yang turut andil terhadap Konvensi Basel. 

 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis daripada penelitian ini adalah untuk memperkaya ragam 

ilmu pengetahuan dan menjadi perspektif alternatif bagi penelitian yang akan 

datang sehingga kemudian dapat bermanfaat bagi para akademisi meliputi 

mahasiswa, para peneliti, dosen dan juga institusi perguruan tinggi terutama 

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1. Pendekatan Pilihan Rasional 

Pilihan rasional merupakan sebuah pendekatan yang berasal dari studi 

ekonomi mengenai rasionalitas pengambilan keputusan. Metodologi ini telah 

diterima menjadi bagian dalam studi politik akademis sejak tahun 1950-an, dan 

dikembangkan dalam lingkup Hubungan Internasional pada tahun 1960-an 

(Sterling-Folker, 2006; Walt, 1999; Jackson dan Sorensen, 2009; Zagare, 1989). 

Pilihan Rasional memiliki definisi yang bervariasi dalam literatur teoritis. Mac 

Donald (2003: 552) mendefinisikan Pilihan Rasional sebagai teori perilaku sosial 

dimana aktor bertindak berdasarkan asumsi rasionalitas dalam asumsi teoritis 

tertentu. Lebih lanjut, asumsi rasionalitas terdiri dari tiga komponen yaitu 

purposive action, consistent preference, dan utility maximization. Rasionalitas 
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dalam purposive action, menganggap bahwa sebagian besar hasil sosial dapat 

dijelaskan melalui tindakan yang berorientasi tujuan. Sementara rasionalitas 

dalam komponen consistent preference mengacu pada preferensi yang disusun 

berdasarkan peringkat, bersifat transitif dan tidak bergantung pada ada atau 

tidaknya alternatif independen. Komponen rasionalitas utility maximization 

menganggap bahwa aktor akan memilih tindakan yang memberikan mereka 

expected utility paling subjektif dari serangkaian tindakan yang mungkin 

dilakukan. 

Dalam penelitian Hubungan Internasional, pendekatan Pilihan Rasional 

telah berperan dalam mendefinisikan perdebatan teoritis kontemporer mengenai 

politik internasional dan juga memberikan pemahaman terkait dengan topik-topik 

seperti implikasi anarki dan kemungkinan kerjasama (Snidal, 2012: 85).  Dalam 

hal ini, Pilihan Rasional digunakan sebagai kerangka penjelasan (explanatory 

framework) yang membentuk pendekatan rasionalisme. Keohane (1988) 

membandingkan pendekatan rasionalis dengan pendekatan reflektivis pada Fourth 

Great Debate dalam Hubungan Internasional. Istilah rasionalisme digunakan oleh 

Keohane untuk menandai persamaan antara neorealis dan neoliberalis dalam 

kerangka penjelasan Pilihan Rasional. Disisi lain, reflektivisme mengacu pada 

konstruktivisme dan mahzab inggris yang mana keduanya seringkali 

menyebabkan pembagian antara rasionalis dan reflektivis menjadi tumpang tindih 

(Keohane dalam Dunne et. al., 2013). 

Berada pada payung teoritis yang sama yaitu rasionalisme, neorealis dan 

neoliberalis memiliki kesamaan yang mendasar dalam hal rasionalitas 

memaksimalkan keuntungan (rational utility maximizer). Disamping persamaan 

asumsi dasar tersebut, dua pendekatan penting dalam Hubungan Internasional ini 

terlibat dalam perdebatan yang dikenal dengan “neo-neo debate”. Baldwin (1993) 

mengungkapkan enam poin penting yang menjadi fokus dalam perdebatan ini. 

Keenam poin tersebut meliputi: 1) sifat dan konsekuensi anarki, 2) kerjasama 

internasional, 3) keuntungan relatif (relative gain) dan keuntungan absolut 

(absolute gain), 4) prioritas tujuan negara, 5) intensi dan kapabilitas, serta 6) 

institusi dan rezim. 
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Penelitian ini menggunakan asumsi rasionalitas sebagai utility 

maximization sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku Nigeria sebagai aktor 

rasional yang memaksimalkan keuntungan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

perbedaan asumsi dasar dalam distribusi gains akan berdampak terhadap 

preferensi negara yang berbeda mengenai prospek konflik dan kerjasama. Oleh 

karena itu, untuk menjelaskan mengenai rasionalitas Nigeria dalam 

memaksimalkan keuntungan dari impor barang elektronik bekas, maka penelitian 

ini selanjutnya berfokus pada perdebatan seputar distribusi gains. 

 

1.5.2. Perdebatan dalam Distribusi Gains  

Sebagai referensi dasar, perdebatan seputar gains diawali oleh pernyataan 

seorang neorealis terkemuka yaitu Kenneth Waltz, yang menjelaskan bahwa 

kemunculan masalah dalam perdebatan ini didasarkan pada prospek keuntungan 

yang tidak merata. Semakin tinggi tingkat kepedulian negara terhadap relative 

gains, maka kecenderungan negara untuk memandang keuntungan di satu pihak 

sebagai kerugian bagi pihak lainnya, akan semakin meningkatkan (Powell, 1994). 

Berdasarkan pandangan tersebut, negara-negara enggan untuk bekerja sama jika 

keuntungan yang diharapkan tidak didistribusikan secara merata di antara negara-

negara yang berpartisipasi (Rana, 2015: 294).  

Sementara itu, logika neoliberalis didasarkan pada analisis Keohane 

mengenai masalah kerja sama dan preferensi negara dalam model prisoner’s 

dilemma yang berulang (Powell, 1994: 335). Dalam prisoner's dilemma, seorang 

aktor yang ingin memaksimalkan keuntungannya dihadapkan dengan aktor lain 

dengan kecenderungan egoistik yang sama. Masing-masing pihak memahami 

bahwa 'kecurangan' pada pihak lain akan memberikan hasil terbaik untuk dirinya 

sendiri, namun jika kedua pihak saling mencurangi maka akan diperoleh kerugian 

bagi keduanya. Meskipun demikian jika kedua pihak saling bekerja sama maka 

keduanya akan mendapatkan keuntungan bersama yang lebih besar (Mearsheimer, 

1995: 12). 
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Berkaitan dengan hal tersebut, kritik terhadap neoliberalis dilontarkan oleh 

neorealis yang menggarisbawahi mengenai isu dalam kondisi dimana distribusi 

gains menjadi penting (Keohane dan Martin, 1995: 44). Neorealis memahami 

bahwa negara mengejar absolute gains namun mengatakan bahwa kerjasama sulit 

untuk dicapai. Sebagaimana Mearsheimer (1994: 12) mengatakan bahwa 

kerjasama sulit untuk dicapai ketika negara menggunakan logika relative gains 

dibandingkan dengan logika absolute gains. Hal ini karena dalam logika absolute 

gains, negara mempedulikan bahwa kerjasama diantara negara-negara berada 

pada situasi ‘win-win’.  

Menanggapi isu tersebut. Snidal (1991) menunjukkan bahwa permasalahan 

distribusi gains tidak terlalu memiliki dampak pada kerjasama. Lebih lanjut 

Snidal menjelaskan bahwa adanya unequal gains dapat mengurangi insentif salah 

satu pihak (dan meningkatkan insentif bagi pihak lainnya) untuk bekerja sama 

baik untuk alasan keuntungan relatif maupun absolut. Pada dasarnya negara tidak 

akan menerima kesepakatan yang akan memberikan manfaat lebih besar secara 

tidak proporsional bagi negara lainnya. Meskipun demikian, Snidal menegaskan 

bahwa permasalahan distribusi gains tidaklah terlalu penting karena jika 

permasalahan utama dalam perdebatan seputar gains adalah soal distribusi, maka 

ketentuan pengaturan kerjasama dapat diubah atau dapat ditawarkan side payment 

hingga distribusi keuntungan menjadi proporsional (Grieco et. al., 1993: 730).  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, alur kerangka 

pemikiran dalam menjawab rumusan masalah digambarkan pada skema 1.1. 

Penelitian ini akan menggunakan konsep rasionalitas sebagai utility maximizer 

dalam pilihan rasional sebagai dasar untuk menjelaskan mengenai perilaku 

Nigeria sebagai aktor rasional. Selanjutnya untuk menjelaskan mengenai 

rasionalitas Nigeria yang tetap mengimpor barang elektronik bekas, penelitian ini 

menggunakan konsep side payments. 
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Skema 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran Rasionalitas Nigeria  

dalam Impor Barang Elektronik Bekas 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual   

1.6.1.1 Rasionalitas 

Michael I. Ogu (2013: 93) mendefinisikan rasionalitas dalam pilihan 

rasional sebagai tindakan aktor rasional yang menghitung biaya dan manfaat dari 

berbagai tindakan yang berbeda serta memilih tindakan yang memberikan lebih 

banyak keuntungan bagi mereka. Sementara itu, Slantchev (2005: 1) dan 

Quackenbush (2004) mendefinisikan konsep rasionalitas dalam Pilihan Rasional 

sebagai rasionalitas instrumental yang tidak membuat penilaian normatif apapun 

mengenai preferensi. Apakah prefensi aktor tersebut “baik” atau “buruk”, maka 

dalam hal ini tidak memiliki dampak pada rasionalitas aktor tersebut. Senada 

dengan definisi tersebut, Sterling-Folker (2006: 93) mengatakan bahwa 

‘rasionalitas’ dalam pilihan rasional tidak mengacu pada rasionalisme dalam 

tradisi Grotian maupun Mahzab Inggris. Rasionalitas dalam pilihan rasional tidak 

membuat penilaian normatif apapun mengenai preferensi. Artinya, apakah 

prefensi aktor tersebut “baik” atau “buruk”, maka dalam hal ini tidak memiliki 

dampak pada rasionalitas aktor tersebut. Penelitian ini secara spesifik 

menggunakan konsep rasionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Slantchev dan 

Quackenbush yang didefinisikan sebagai rasionalitas instrumental. 

 

 

Side Payments 

Rasionalitas 

Kerjasama 

Impor barang elektronik bekas ke Nigeria  

(25 % – 75 % non-fungsional) 

Nigeria tetap impor barang 

elektronik bekas 

 Permasalahan distribusi 

gains  
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1.6.1.2 Unequal Gains 

Merujuk pada Hobson (2000: 100), Unequal gains dapat didefinisikan 

sebagai kesenjangan distribusi dalam keuntungan diantara negara-negara yang 

bekerjasama. Konsep ini berkaitan dengan konsep absolute gains dan relative 

gains dalam perspektif neoliberalisme dan neorealisme, dimana Grieco (1993: 

731) mengungkapkan bahwa adanya unequal gains dapat mengarah pada 

perubahan posisi relatif yang dapat mengganggu kerjasama. Konsep unequal 

gains dalam penelitian ini menggunakan definisi sebagaimana dikemukakan oleh 

Hobson sebagai kesenjangan keuntungan dalam kerjasama antar negara-negara.  

 

1.6.1.3 Side Payments 

Lindvall (2017: 22) mendefinisikan side payments sebagai pembayaran 

yang dilakukan untuk mempengaruhi pembuat keputusan agar mendukung 

kebijakan. Konsep side payments seringkali digunakan secara bergantian dengan 

konsep “kompensasi” dimana menurut Oxford English Dictionary konsep ini 

didefinisikan sebagai ganti rugi atau imbalan atas kerugian atau kerusakan. Dalam 

hal ini, kompensasi diberikan kepada pihak yang telah dirugikan, dengan 

memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menebus kerugian yang 

ditimbulkan (Lindvall, 2017). Konsep side payment yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada konsep side payment yang digunakan sebagai 

kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dalam kerjasama antar negara.   

 

1.6.2 Operasionalisasi Konsep 

1.6.2.1 Rasionalitas  

Rasionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku Nigeria 

sebagai aktor rasional dalam memaksimalkan keuntungan dari impor barang 

elektronik bekas dalam transfer barang elektronik bekas dari negara maju. 

Meskipun terdapat indikasi pembuangan limbah elektronik di negara tersebut, 

perilaku Nigeria yang tetap mengimpor barang elektronik bekas menunjukkan 

adanya keuntungan yang didapatkan Nigeria dalam impor barang elektronik 

bekas. 
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1.6.2.2 Unequal Gains 

Unequal Gains yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada temuan 

mengenai barang elektronik bekas non-fungsional di Nigeria yang menjadi 

indikasi pembuangan limbah elektronik di negara tersebut. Lebih lanjut 

ketimpangan keuntungan tersebut dapat mengarah pada perubahan posisi relatif 

dalam kerjasama negara maju dan Nigeria sebagai negara berkembang dalam 

transfer barang elektronik bekas.  

 

1.6.2.3 Side Payments 

Side Payments yang dimaksud dalam hal ini merupakan pembayaran 

sampingan yang didapatkan Nigeria yang mendorong negara tersebut untuk tetap 

mengimpor barang elektronik bekas. Pembayaran sampingan tersebut menjadi 

kompensasi atas adanya indikasi pembuangan limbah elektronik di Nigeria. Sikap 

Nigeria tersebut cenderung menunjukkan sikap kooperatif terkait dengan 

pengecualian impor terkait dengan barang elektronik bekas dalam Konvensi 

Basel.  

 

1.6.3 Tipe Penelitian 

Menurut Umar Suryadi Bakry, jenis penelitian sangat berkaitan dengan 

tujuan dan perumusan pertanyaan penelitian (Bakry, 2016: 98). Sebagai pedoman 

untuk menjawab rumusan masalah, tipe daripada penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bersifat mendasar 

dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal 

yang belum diketahui (Nachmias, 1987: 10). Dengan mengaplikasikan pendekatan 

eksplanatif, maka penelitian ini kemudian berusaha untuk menjelaskan mengenai 

alasan Nigeria tetap mengimpor barang elektronik bekas meskipun terdapat 

indikasi pembuangan limbah elektronik di negara tersebut. 
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Jangkauan wilayah penelitian ini dibatasi pada perpindahan barang 

elektronik bekas ke wilayah Nigeria. Pemilihan jangkauan wilayah tersebut 

didasarkan pada signifikansi studi kasus bahwa Nigeria sebagai digital dumping 

ground limbah elektronik dunia yang juga merupakan importir barang elektronik 

terbesar ke-6 di Afrika. Sementara itu, jangkauan waktu daripada penelitian ini 

dibatasi pada periode waktu tahun 2006 hingga 2010. Selain karena alasan 

ketersediaan data, rentang waktu tersebut dipilih karena merepresentasikan 

periode impor barang elektronik bekas pasca temuan mengenai sebagian besar 

barang elektronik bekas non-fungsional yang masuk ke Nigeria. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang penulis kumpulkan sebagian besar berasal dari sumber 

data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder tersebut, penelitian ini 

menerapkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari beragam bahan seperti: buku 

teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-

bahan lainnya (Singarimbun, 1989: 5). Dengan menggunakan teknik studi 

pustaka, peneliti dapat memanfaatkan informasi dan pemikiran-pemikiran yang 

berkaitan dengan penelitiannya. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data mencakup uraian tentang model dan cara 

menganalisis data (Wiratha, 2006: 45). Dalam mengolah data untuk menyusun 

jawaban atas masalah penelitian, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis 

data kualitatif. Pada umumnya, analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang 

berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan 

dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu 

gambaran yang telah ada dan sebaliknya (Subagyo, 1997: 106).  
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1.6.7 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan 

metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, 

tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan sistematika penulisan. 

Bab II akan membahas mengenai pengecualian ekspor terkait barang elektronik 

bekas dalam konvensi basel. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai 

permasalahan limbah elektronik secara global dan lintas batas. Selain itu akan 

dijabarkan pula mengenai profil daripada Konvensi Basel yang meliputi sejarah, 

tujuan, dan klarifikasi lebih lanjut dalam Annex IX Konvensi Basel mengenai 

pengecualian ekspor terkait barang elektronik bekas. 

Bab III akan membahas mengenai implikasi permasalahan limbah elektronik dan 

unequal gains bagi Nigeria. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai gambaran 

umum negara Nigeria yang meliputi kondisi geografis, sosial, politik, dan 

ekonomi negara tersebut. Selain itu akan dijabarkan pula mengenai anatomi studi 

kasus permasalahan limbah elektronik di Nigeria yang meliputi posisi Nigeria 

dalam isu limbah elektronik, pengelolaan limbah elektronik sektor informal di 

negara tersebut serta lokasi-lokasi digital dumping ground di negara tersebut.  

Bab IV akan membahas mengenai rasionalitas Nigeria dalam mengimpor barang 

elektronik bekas pasca temuan mengenai malfungsi terhadap sebagian besar 

barang elektronik yang masuk. Pada bab ini, alasan Nigeria dalam mengimpor 

barang elektronik bekas pasca temuan mengenai malfungsi terhadap sebagian 

besar barang elektronik bekas akan dianalisis dalam kerangka Pilihan Rasional. 

Bab V merupakan bab kesimpulan daripada hasil penelitian 
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