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BAB IV 

RASIONALITAS NIGERIA DALAM IMPOR  

BARANG ELEKTRONIK BEKAS 

 

Ketentuan dalam Annex IX Konvensi Basel, menimbulkan pro dan kontra 

berkaitan dengan penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara 

berkembang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengecualian ekspor terhadap 

barang elektronik bekas memungkinkan celah legal bagi pembuangan limbah 

elektronik ke negara-negara berkembang. Temuan mengenai sebagian besar 

barang elektronik bekas non-fungsional dalam impor barang elektronik bekas di 

Nigeria menunjukkan bahwa bahwa impor barang elektronik bekas ke negara 

tersebut turut berkontribusi secara tidak langsung terhadap permasalahan limbah 

elektronik di negara tersebut. Pada kenyataannya, meskipun berdampak pada 

permasalahan lingkungan dan kesehatan jangka panjang di negara tersebut, namun 

Nigeria tetap mengimpor barang elektronik bekas selama periode tahun 2006 

hingga 2010.  

Bab ini akan terbagi menjadi tiga subbab. Pada subbab pertama akan 

membahas mengenai ketimpangan perolehan keuntungan dalam transfer barang 

elektronik bekas. Selanjutnya, pada subbab kedua akan membahas mengenai 

rasionalitas Nigeria dalam impor barang elektronik bekas meskipun terdapat 

ketimpangan perolehan keuntungan dalam transfer barang elektronik bekas. 

Terakhir, pada subbab ketiga side payment bagi Nigeria akan dijabarkan sebagai 

rasionalitas Nigeria dalam mengimpor barang elektronik bekas.    
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4.1 Pengecualian Ekspor terkait Barang Elektronik Bekas dan Unequal 

Gains bagi Nigeria 

Pengecualian ekspor terkait dengan barang elektronik bekas dalam 

Konvensi Basel menimbulkan pro dan kontra mengenai 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 sehingga hal ini dapat memberikan 

manfaat bagi negara berkembang. Namun di sisi lain, penggunaan kembali barang 

elektronik bekas juga dapat menjadi celah bagi penyelundupan limbah elektronik 

ke negara berkembang (Yoshida dan Terazono, 2010; StEP Initiative, 2014).  

Memahami isu perpindahan limbah elektronik lintas batas dalam lingkup 

Hubungan internasional, dengan berfokus pada peraturan pengecualian ekspor 

terhadap barang elektronik bekas dalam Konvensi Basel, subbab ini membahas 

mengenai kesenjangan keuntungan dalam impor barang elektronik bekas di 

Nigeria.  

Merujuk pada proses penyortiran barang dalam alur impor barang elektronik 

bekas ke Nigeria serta data statistik mengenai kuantitas barang elektronik bekas 

non-fungsional yang masuk ke negara tersebut (Nnorom dan Osibanjo, 2007; 

Ishimekai, 2016), Studi kasus impor barang elektronik bekas di Nigeria 

menunjukkan bahwa hal ini berdampak pada permasalahan limbah elektronik di 

negara tersebut. Mempertimbangkan dampak pengelolaan limbah elektronik 

sektor informal terhadap permasalahan lingkungan dan kesehatan jangka panjang 

di Nigeria, maka sebagai pengimpor barang elektonik bekas, Nigeria 

mendapatkan kesenjangan keuntungan bersama dalam transfer barang elektronik 

bekas. Unequal gains dalam transfer barang elektronik bekas ini kemudian 

menegaskan kritik terhadap penggunaan kembali barang elektronik bekas di 

negara berkembang. Dengan kata lain, hal ini mendukung pernyataan bahwa 

ketentuan dalam Annex IX Konvensi Basel dapat menjadi celah legal bagi 

pembuangan limbah elektronik di negara-negara berkembang. 
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4.2 Rasionalitas Nigeria dalam Impor Barang Elektronik Bekas 

Permasalahan limbah elektronik di Nigeria telah menunjukkan adanya 

unequal gains dalam kerjasama transfer barang elektronik bekas antara Negara 

Maju sebagai pengirim barang elektronik bekas dengan Negara Berkembang 

sebagai penerima barang elektronik bekas. Studi kasus di Nigeria menunjukkan 

bahwa adanya ketimpangan keuntungan yang diperoleh Nigeria tidak 

menimbulkan hambatan bagi negara tersebut untuk tetap mengimpor barang 

elektronik bekas. Sebagaimana data NBS Nigeria menunjukkan bahwa dalam 

rentang waktu tahun 2005 hingga 2010, rata-rata terdapat 1.7 juta ton barang 

elektronik bekas diimpor ke Nigeria setiap tahunnya (United Nations University, 

2017: 10). Meskipun Nigeria memperoleh kesenjangan keuntungan dalam transfer 

barang elektronik bekas, namun hal ini tidak menimbulkan hambatan bagi Nigeria 

untuk tetap mengimpor barang elektronik bekas dari negara-negara maju.  

Sebagai utility maximization, konsep rasionalitas dalam Pilihan Rasional 

menjelaskan mengenai perilaku Nigeria sebagai aktor rasional yang 

memaksimalkan keuntungan. Merujuk pada spesifikasi substantif dalam tradisi 

‘neo-neo’ dalam Hubungan Internasional, aktor rasional yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah negara Nigeria. Berdasarkan konsep tersebut, Nigeria sebagai 

aktor rasional akan cenderung untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat serta 

memilih tindakan yang memberikan keuntungan paling maksimal. Dalam 

perspektif neoliberalisme, Nigeria mendefinisikan kepentingannya untuk tetap 

mengimpor barang elektronik dengan pemikiran bahwa keuntungan maksimal 

didapatkan melalui absolute gains. Dengan kata lain, absolute gains berarti bahwa 

kerjasama dalam transfer barang elektronik bekas memberikan keuntungan bagi 

masing-masing pihak yang bekerja sama.  

Pada kenyataannya, penumpukan limbah elektronik sebagai implikasi dari 

impor barang elektronik bekas non-fungsional ke Nigeria menyorot pada 

permasalahan unequal gains dalam transfer barang elektronik bekas. Berkaitan 

dengan hal tersebut, dalam perkembangan perdebatan antara neorealis dan 

neoliberalis, Quackenbush (2004) berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan jika 

model tertentu merupakan model yang tepat dalam hubungan internasional dan 
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pada saat yang bersamaan berargumen bahwa aktor tidak memaksimalkan 

keuntungan mereka. Memaksimalkan keuntungan bukan berarti bahwa absolute 

gains merupakan satu-satunya hal yang penting. Selama relative gains juga 

dianggap penting, maka hal ini juga harus dikaitkan dengan fungsi utilitas 

(Quackenbush, 2004).  

Berbicara mengenai faktor kondisional dalam perdebatan mengenai 

distribusi keuntungan dalam kerjasama, dalam studi kasus Nigeria, adanya 

unequal gains tidak menimbulkan hambatan bagi negara tersebut untuk tetap 

mengimpor barang elektronik bekas dari negara-negara maju. Penelitian ini 

selanjutnya merujuk pada upaya Snidal (1991) yang cenderung untuk 

membuktikan bahwa permasalahan relative gains tidak mempengaruhi kerjasama 

internasional secara umum. Pada dasarnya, adanya unequal gains dapat 

mengurangi insentif salah satu pihak untuk bekerja sama (dan meningkatkan 

insentif bagi pihak lainnya) untuk alasan keuntungan relatif maupun absolut. 

Persoalan distribusi keuntungan dapat membatasi pengaturan kerjasama yang 

layak karena negara tidak akan menerima kesepakatan yang akan memberikan 

manfaat lebih besar secara tidak proporsional bagi negara lainnya. Dalam kasus 

Nigeria, sebagaimana Snidal menegaskan, persoalan distribusi keuntungan 

tidaklah terlalu penting karena hal ini cenderung untuk tidak mempengaruhi 

negara tersebut dalam mengimpor barang elektronik bekas. 

Snidal menegaskan bahwa permasalahan relative gains tidaklah terlalu 

penting karena jika permasalahan utama dalam perdebatan seputar gains adalah 

soal distribusi, maka ketentuan pengaturan kerjasama dapat diubah atau dapat 

ditawarkan pembayaran sampingan (side payment) hingga distribusi keuntungan 

menjadi proporsional. Dengan kata lain, Snidal tidak menyangkal asumsi 

neorealis bahwa jika permasalahan relative gains dapat muncul, namun jika 

permasalahan tersebut muncul maka hal ini dapat diselesaikan melalui side 

payment (Grieco et. al., 1993: 730). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka alasan 

Nigeria tetap mengimpor barang elektronik bekas meskipun terdapat indikasi 

pembuangan limbah elektronik di negara teresbut adalah karena adanya 

sidepayment bagi Nigeria dalam transfer barang elektronik bekas. 
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4.3 Side Payment bagi Nigeria dalam Transfer Barang Elektronik Bekas  

Meskipun terdapat ketimpangan perolehan keuntungan bagi Nigeria dalam 

transfer barang elektronik bekas, Nigeria sebagai aktor rasional tetap 

memaksimalkan absolute gains dalam transfer barang elektronik bekas. Oleh 

karena itu, implikasi penumpukan limbah elektronik di Nigeria, tidak menjadi 

hambatan bagi negara tersebut untuk tetap mengimpor barang elektronik bekas. 

Dengan menggunakan pemikiran Snidal, dapat disimpulkan bahwa alasan Nigeria 

tetap mengimpor barang elektronik bekas adalah karena adanya side payment 

yang didapatkan negara tersebut. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal 

ini, maka pada subbab ini dijabarkan lebih lanjut mengenai side payment yang 

diperoleh Nigeria dalam impor barang elektronik bekas dari negara-negara maju.  

Secara garis besar, permasalahan limbah elektronik di negara maju 

disebabkan oleh pergeseran teknologi dimana teknologi lama tergantikan oleh 

teknologi baru sehingga produk elektronik lama menjadi semakin usang. Bagi 

negara maju, transfer barang elektronik bekas ke negara berkembang dapat 

memberikan solusi bagi dalam mencegah permasalahan limbah elektronik. 

Sementara itu pada saat yang bersamaan, transfer barang elektronik bekas dapat 

memperpanjang masa pakai produk elektronik sehingga hal ini dapat memberikan 

manfaat bagi negara berkembang.  

Penggunaan kembali barang elektronik bekas dapat memperpanjang masa 

pakai produk elektronik dan dengan demikian maka hal ini dapat mencegah 

produksi limbah elektronik. Dengan memperpanjang fungsionalitas dari produk 

elektronik, maka penggunaan kembali barang elektronik bekas dapat mendorong 

konservasi sumber daya alam dan mengalihkan kebutuhan untuk pembuangan dan 

penumpukan limbah (Williams, et. al. 2008; Kuehr et. al. 2011). Senada dengan 

keuntungan lingkungan tersebut, aspek menguntungkan lainnya yang menjadi side 

payment bagi Nigeria dalam transfer barang elektronik bekas diantaranya adalah 

pemanfaatan barang elektronik bekas sebagai upaya menjembatani kesenjangan 

digital serta manfaat yang diberikan dalam aspek sosial-ekonomi pengelolaan 

limbah elektronik sektor informal. 
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4.3.1 Barang Elektronik Bekas sebagai Upaya Menjembatani Kesenjangan 

Digital di Nigeria 

Sebagai bagian penting dari budaya modern, Teknologi Informasi telah 

menjadi mencakup hampir seluruh aspek kehidupan (Acilar, 2011: 231). Salah 

satu implikasi dari kemajuan teknologi adalah munculnya suatu fenomena yang 

disebut dengan ‘kesenjangan digital’. Secara umum, kesenjangan digital mengacu 

pada permasalahan perbedaan kesempatan akses informasi dan teknologi yang 

menciptakan kesenjangan akses antara individu, bisnis, dan bahkan wilayah 

geografi pada tingkatan sosial ekonomi yang berbeda (OECD, 2001: 5). Dalam 

konteks global, fenomena ini menunjukkan disparitas penyebaran teknologi dan 

informasi antara negara maju dan negara berkembang (Nwagwu, 2006). 

Munculnya fenomena tersebut, tidak terkecuali juga menjadi tantangan tersendiri 

bagi Nigeria. Dalam hal ini, impor barang elektronik bekas menjadi salah satu 

alternatif untuk membantu mengatasi permasalahan kesenjangan digital di negara 

tersebut sekaligus menjadi rasionalisasi bagi negara tersebut dalam impor barang 

elektronik bekas. 

 

4.3.1.1 Kesenjangan Digital di Nigeria 

Sebagai salah satu negara berkembang, Nigeria juga menghadapi 

permasalahan kesenjangan digital yang signifikan. Secara umum, salah satu 

pemicu masalah kesenjangan digital di negara tersebut adalah kondisi ekonomi 

yang buruk. Meskipun dikatakan bahwa Nigeria merupakan negara ekonomi 

terbesar di sub-Sahara Afrika, namun tingkat kemiskinan di negara ini tergolong 

cukup tinggi (www.cia.gov 07/07/18). Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank 

Dunia pada tahun 2005, Nigeria memiliki pendapatan perkapita sebesar USD 

807.894. Sementara itu, data yang diperoleh dari CIA World Fact Book 

mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 70 persen populasi di Nigeria 

hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara itu berdasarkan laporan UNDP pada 

tahun 2009, sekitar 54,4 persen penduduk Nigeria masih hidup di bawah garis 

kemiskinan nasional (Akanbi, 2012: 81). 
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Sumber daya finansial merupakan faktor penunjang yang penting dalam 

mempengaruhi tingkat kesenjangan digital. Untuk mendapatkan akses terhadap 

informasi digital diperlukan sebuah modal untuk membiayai peralatan teknologi 

seperti komputer, telepon seluler dan biaya akses internet (Safril et. al., 2016: 214). 

Tantangan utama dalam akses digital di negara tersebut bukanlah terletak pada 

tingginya harga perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pada 

kenyataannya, harga peralatan teknologi informasi dan komunikasi di negara 

tersebut sebanding dengan harga yang diterapkan di Amerika Serikat. Lebih 

daripada itu, kendala utama dalam akses informasi digital terletak pada kurangnya 

daya beli masyarakat Nigeria terhadap peralatan teknologi informasi dan akses 

internet (Tayo, 2016: 3). Para penduduk di Nigeria hidup dengan biaya hidup 

sebesar USD 1,25 per hari (Ejiogu, 2013: 206). Dengan GDP sebesar USD 1400 

per penduduk, harga PC dengan kondisi baru di pasaran berada jauh di luar 

jangkauan sebagian besar penduduk Nigeria (Intel, 2007:3). 

Sementara itu, ketersedian infrastruktur telekomunikasi juga menjadi tolak 

ukur yang mendasar dalam kesenjangan digital (OECD, 2001: 5). Secara lokal, 

kondisi infrastruktur teknologi di Nigeria masih sangat minim untuk 

memproduksi peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Negara tersebut 

diketahui hanya memiliki beberapa perusahaan teknologi manufaktur lokal yang 

salah satunya adalah ABG Electronics yang beroperasi di Kaduna (Ukem, 2008: 

460). Keterbatasan ini disebabkan karena basis infrastruktur Nigeria yang kurang 

memadai secara kapasitas dan kualitas, sehingga belum mampu untuk memenuhi 

perkembangan industri yang diharapkan. Terlepas dari investasi pemerintah, 

Nigeria masih memiliki defisit infrastruktur yang sangat besar, terutama yang 

berkaitan dengan pembangkit listrik. Kapasitas pembangkit listrik di Nigeria saat 

ini kurang dari 2000 Megawatt, yaitu sekitar 20 persen dari perkiraan permintaan 

nasional (Nathaniel et. al., 2017: 271). 

Nigeria memiliki keinginan kuat untuk memajukan bidang teknologinya. 

Sebagaimana disepakati secara internasional pada World Summit on the 

Information Society (WSIS) pada 2005, bahwa "Semua orang dan masyarakat 

memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 
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menjembatani kesenjangan digital dan untuk menstimulasi pembangunan 

ekonomi." (Ideho, 2012: 30). Namun karena keterbatasan sumber daya keuangan, 

infrastruktur dan industri teknologi informasi dalam negeri, maka pertumbuhan 

dalam bidang ini banyak difasilitasi oleh impor barang elektronik bekas dari 

negara maju (Williams et. al., 2008: 6450).  

 

4.3.1.2 Dampak Upaya Menjembatani Kesenjangan Digital di Nigeria 

Sebagai dampak dari upaya menjembatani kesenjangan digital, Nigeria 

diklaim telah mengalami transformasi dalam bidang teknologi informasi yang 

pesat (Secretariat of Basel Convention, 2011: 15). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Internet Live Statistic, diketahui bahwa jumlah pengguna internet di 

Afrika telah tumbuh secara signifikan. Dalam lima tahun—yang terhitung sejak 

tahun 2006 hingga 2010—telah terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di 

Nigeria yaitu sebesar 7 persen dengan tingkat penetrasi internet yang juga 

meningkat yaitu sebesar 28,7 persen (www.internetlivestats.com 08/12/18). 

Peningkatan jumlah pengguna internet sebagaimana digambarkan pada grafik 4.1  

menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan digital di Afrika telah mengalami 

penurunan yang cukup signifikan selama periode impor barang elektronik bekas. 

 
Grafik 4.1 

Grafik Pengguna Internet di Nigeria tahun 2006-2010 
 

 
 

Sumber: diolah dari www.internetlivestats.com 
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Dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, penggunaan barang 

elektronik bekas dapat memberikan manfaat bagi perkembangan di berbagai 

bidang. Kuehr et. al (2011) mengatakan bahwa  produk elektronik dapat menjadi 

sumber utama peralatan teknologi informasi bagi pendidikan dan pengembangan 

bisnis di negara berkembang. Hal ini pada dampaknya akan mendorong kemajuan 

pembangunan ekonomi negara tersebut (Kuehr et.al. 2011). Senada dengan hal 

ini, Sullivan (2014) mengatakan bahwa akses terhadap internet, ponsel, dan 

perangkat elektronik lainnya telah memungkinkan peluang baru untuk 

memperoleh informasi, pendidikan, dan pekerjaan (Sullivan, 2014: 94). Selain itu, 

akses terhadap teknologi informasi dan pengetahuan juga merupakan prasyarat 

dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai pelayanan kesehatan dasar dan 

pendidikan sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan Millenium Development 

Goals (MDG) (Akanbi, 2012: 83).  

Dalam bidang pendidikan, impor barang elektronik bekas dapat menjadi 

sarana penunjang dalam memperbaiki tingkat literasi di Nigeria. Data oleh 

National Beureau Statistic Nigeria menyebutkan bahwa hingga tahun 2006, 

Nigeria tercatat memiliki sekitar 80 universitas, dan 178 institusi setingkat 

universitas untuk memenuhi kebutuhan populasinya (National Bureau of 

Statistics, 2006). Terlepas daripada itu, akses terhadap pendidikan tinggi di 

Nigeria terbatas bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkesempatan untuk 

masuk ke institusi yang tersedia. Dengan kata lain, akses terhadap pendidikan ini 

dibatasi oleh persyaratan penerimaan yang ketat dan juga oleh ketersediaan 

institusi (Nwaegbu, 2011: 73). Akibat daripada minimnya ketersediaan institusi 

tersebut, sebagian besar kandidat yang memenuhi syarat seringkali tidak memiliki 

kesempatan untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi. Selain 

karena budaya akses terhadap pendidikan tinggi, sebagian besar lainnya terhalang 

oleh faktor biaya pendidikan dan faktor lain seperti waktu, lokasi institusi. (Sims, 

Powell dan Vidgen 2008). 

Dalam mengatasi kendala tersebut, sistem pendidikan e-learning atau 

pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu solusi 

yang dapat ditawarkan. Internet dan peralatan elektronik dalam hal ini memiliki 
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nilai penting yang memiliki potensi untuk mengatasi hambatan dalam akses 

pendidikan (Gulati, 2008). Penerapan sistem e-learning di Nigeria dinilai mampu 

mampu untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan, marginalisasi, 

dan keterbukaan demokrasi serta akses terhadap pendidikan yang lebih layak 

(Nwegbu, 2011: 74). Peningkatan bidang literasi melalui akses teknologi 

informasi akan berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan dengan 

demikian maka hal ini turut menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil bagi 

Nigeria. 

Selain dalam bidang pendidikan, penggunaan kembali barang elektronik 

bekas di negara berkembang juga memberikan manfaat bagi pertumbuhan 

ekonomi Nigeria. Teknologi Informasi dianggap sebagai salah satu alat penting 

bagi integrasi nasional karena hal ini memungkinkan akses yang lebih besar bagi 

peluang ekonomi (Akanbi, 2012: 84). Barang elektronik bekas memungkinkan 

masyarakat yang kurang mampu untuk mememperoleh akses terhadap teknologi 

informasi yang lebih luas. Akses terhadap teknologi informasi secara tidak 

langsung dapat membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat Nigeria untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.  

Bagi pegembangan usaha, teknologi informasi dapat membuka peluang 

penggunaan komersial oleh pengusaha lokal yang mampu menghasilkan lapangan 

pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi (Ugboma, 2012:3). Sektor refurbishing di 

Lagos, dimana pengelolaan produk elektronik usang di Nigeria berpusat empat 

pasar besar yaitu di Computer Village, Alaba International Market, Westminster 

Market dan Lawanson Market, memiliki sekitar 6.000 bisnis reparasi dan 

penjualan. Sebagai tambahan, BAN mengungkapkan bahwa di Computer Village 

saja terdapat sekitar 3.500 pelaku bisnis yang terdaftar dan terlibat dalam 

penjualan dan perbaikan peralatan elektronik seperti komputer, telepon, dan 

software (Basel Action Network, 2005; Manhart, 2011).  

Secara keseluruhan, penggunaan barang elektronik bekas dalam upaya 

menjembatani kesenjangan digital memberikan dampak positif bagi Nigeria. 

Impor barang elektronik bekas menjadi solusi bagi Nigeria dalam menghadapi 

tantangan kemajuan teknologi disamping keterbatasan finansial, infrastruktur dan 
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minimnya industri teknologi dalam negeri di negara tersebut. Barang elektronik 

bekas memungkinkan masyarakat di negara tersebut memperoleh perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi dengan harga yang terjangkau sehingga 

masyarakat mampu untuk memperoleh akses terhadap informasi yang lebih luas. 

Melalui keterbukaan akses terhadap teknologi informasi, barang elektornik bekas 

memberikan sumbangsih dalam pengembangan bidang pendidikan serta ekonomi 

di Nigeria. 

 

4.3.2 Aspek Sosio-Ekonomi dalam Pengelolaan Limbah Elektronik Sektor 

Informal di Nigeria 

Pada dasarnya peraturan pengecualian dalam Annex IX Konvensi Basel 

yang mempromosikan penggunaan kembali barang elektronik bekas, 

dimaksudkan untuk memperpanjang masa pakai produk elektronik. Oleh karena 

tidak didesain untuk penggunaan kembali secara terus menerus, maka kebutuhan 

untuk daur ulang dan pembuangan tidak dapat dihindari. Terlepas daripada itu, 

untuk memberikan pemahanan secara holistik terhadap isu perpindahan limbah 

elektronik lintas batas, aspek lain diluar aspek lingkungan penting untuk menjadi 

pertimbangan. Aspek sosio-ekonomi pengelolaan limbah elektronik sektor 

informal menjadi sebagai salah satu bentuk side payment bagi Nigeria dalam 

transfer barang elektronik bekas. Sebagai sektor industri baru yang berkembang 

pesat, pengelolaan limbah elektronik sektor informal di Nigeria memberikan 

kontribusi dalam menyediakan peluang lapangan pekerjaan serta memberikan 

nilai ekonomi dari ekstraksi material berharga dalam limbah elektronik. 

 

4.3.2.1 Kontribusi Pengelolaan Limbah Elektronik Sektor Informal di Nigeria 

dalam   menyediakan Lapangan Pekerjaan  

Pengangguran adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap 

kemiskinan di Nigeria. Korelasi yang kuat antara pengangguran dan kemiskinan 

ditunjukkanan dengan semakin berkurangnya sumber lapangan pekerjaan seiring 

waktu ketika penduduk Nigeria tidak bekerja. Seperti yang diperkirakan oleh 

Bank Dunia pada 2007, tingkat pengangguran formal di Nigeria adalah 4,9 persen 
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dan Nigeria peringkat ke-61 di seluruh negara dunia. Dampak dari hal ini, biaya 

hidup di Nigeria menjadi tinggi sementara itu standar hidup di negara tersebut 

semakin menurun dan banyak penduduk di Nigeria yang tidak memiliki 

kesempatan untuk bekerja (Ucha, 2010: 51). Fakta bahwa terjadi kelangkaan 

lapangan pekerjaan di Nigeria, telah menyebabkan sebagian besar penduduk 

Nigeria terkucilkan dari distribusi kekayaan di negara tersebut. Hal ini lah yang 

kemudian menyebabkan banyak penduduk Nigeria hidup dalam kemiskinan 

(Hector, 2017: 74).  

Di negara berkembang pada umumnya, ekonomi informal mengalami 

perkembangan dalam konteks tingginya angka pengangguran (Ohanjiwa et. al., 

2017: 2). Demikian halnya di Nigeria, industri pengolahan limbah elektronik 

sebagai sektor informal baru yang mengalami perkembangan pesat memiliki peran 

dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk di Nigeria. Kegiatan 

pengumpulan, perbaikan dan daur ulang seluruh jenis produk elektrik dan 

elektronik menjadi bagian dari kegiatan ekonomi penting bagi Nigeria. Aktivitas 

ini menjadi salah sumber penghasilan bagi banyak perusahaan kecil, yang sebagian 

besar bekerja secara informal yang beroperasi di perkotaan Nigeria. Sebagai 

sebuah pekerjaan, sektor informal pengolahan limbah elektronik menjadi aktivitas 

penghasil pendapatan yang penting bagi usaha kecil yang beroperasi di Nigeria. 

Sektor ini telah menyediakan lebih dari 3.000 pekerjaan bagi populasi di negara 

tersebut (Schluep, et al., 2009; Manhart, 2011: 2).   

Terlepas dari risiko lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan dari 

kegiatan ini, sejumlah penduduk di lokasi pembuangan limbah masih bersedia 

untuk bergabung dengan sektor ini karena upah yang didapatkan sepadan dengan 

volume limbah yang dikumpulkan atau didaur ulang (Ishimekai, 2016: 30). 

Penghasilan perbulan yang didapatkan oleh para kolektor limbah ataupun  

recycler di Nigeria berkisar antara 1.000 Naira hingga 15.000 Naira (USD 6,7 

hingga 100).  Sementara itu, pendapatan pada sektor refurbishing dikelompokkan 

kedalam tiga income-group yaitu: pemilik usaha, karyawan dan pekerja vokasi. 

Pendapatan perbulan yang didapatkan oleh pemilik usaha berkisar antara 30.000 

hingga 100.000 Naira (USD 200 hingga 670) per bulannya sedangkan penghasilan 
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perbulan yang bisa didapatkan oleh karyawan yaitu sekitar 10.000 hingga 15.000 

Naira (USD 67 hingga 100). Sementara para pekerja vokasi seringkali tidak 

mendapatkan upah reguler dalam melakukan pekerjaannya. Namun demikian 

mereka akan mendapatkan bayaran dalam bentuk modal sekitar 300.000 hingga 

1.000.000 Naira (USD 2.000 hingga 6.700) yang diberikan dalam jangka waktu 

dua hingga lima tahun pada akhir masa kerjanya (Manhart, 2011: 27).  

Secara ekonomi, limbah elektronik yang dianggap sebagai limbah 

berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, merupakan sumber mata 

pencaharian bagi penduduk setempat dimana limbah elektronik di buang (Ideho, 

2012: 31). Bagi para aktor pengelolaan limbah elektronik sektor informal yang 

menggantungkan hidupnya pada kegiatan ini, kebutuhan untuk mendapatkan  

pendapatan yang stabil jauh lebih diprioritaskan daripada bahaya kesehatan yang 

mereka hadapi (Idaho, 2012: 68). Berkaitan dengan hal ini, survey mengenai 

kepuasan kerja yang dilakukan terhadap para pekerja sektor informal di Nigeria 

menunjukkan bahwa para pekerja tersebut merasa cukup puas dengan pekerjaan 

yang dilakukannya. Sebagian besar pekerja dalam industri ini mengklaim bahwa 

pendapatan yang mereka dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 

mereka perlukan. Sebagai tambahan, para pekerja di sektor refurbishing bahkan 

menganggap pekerjaan mereka sebagai pekerjaan yang “prestisius” dan 

“berteknologi tinggi” (Manhart, 2011: 31). 

 

4.3.2.2 Ekstraksi Material Berharga dari Limbah Elektronik Bagi Nigeria 

Selain berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pengolahan 

limbah elektronik juga memberikan nilai ekonomi bagi Nigeria terkait dengan 

pemulihan material berharga. Bagi para pekerja informal, limbah elektronik 

merupakan 'tambang emas' yang menguntungkan. Menurut Survei United States 

Geological pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa setiap satu ton limbah 

elektronik mengandung lebih banyak emas daripada yang dapat diekstrak dari 

bijih emas seberat 17 ton. Para recycler yang beroperasi dalam pengolahan logam 

bekas di lokasi pembuangan atau di lokasi daur ulang di sekitar pasar barang 

elektronik bekas, membongkar peralatan elektornik usang untuk memulihkan 
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logam lalu menjual kembali material tersebut. Maka dari itu tidak mengherankan 

bahwa komunitas pekerja informal di Nigeria menganggap limbah elektronik 

sebagai sumber pendapatan yang berharga disamping bahaya bagi lingkungan dan 

kesehatan yang ditimbulkan (Ideho, 2012: 31) 

Di Nigeria terdapat perkembangan pasar untuk tembaga dan besi di dalam 

industri elektronik. Downstream vendors merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyebut industri pembelian hasil ekstraksi material berharga dari limbah 

elektronik (seperti emas, plastik, logam, tembaga, dan lain-lain) yang dihasilkan 

oleh recycler. Industri ini memiliki skala baik nasional maupun internasional yang 

bervariasi dari pengerajin perhiasan hingga smelter. Dalam survei yang dilakukan 

oleh Ogungbuyi (2012) destinasi utama penjualan material daur ulang di Nigeria 

berada di Onitsha, Lagos, Warri, dan Kano. Beberapa perusahaan yang terlibat 

dalam daur ulang logam limbah elektronik diantaranya adalah Metalpic (Lagos), 

Sunflag, African Steel, Aladja Steel (Warri), Ajaokuta Steel Company, serta 

beberapa pasar lain di Onitsha. Hasil fraksi material besi dijual kepada smelter besi 

lokal seperti Universal Steel di Ikorodu, Lagos dan Nigerian Spanish Metal di 

Kano. Untuk hasil fraksi aluminium dijual kepada Tower Aluminium Company di 

Lagos. Sementara itu permintaan untuk fraksi plastik, dibutuhkan dalam 

manufaktur suku cadang mobil oleh perusahaan Monaplex yang beroperasi di 

Lagos (Ogungbuyi, 2012: 74).  

Pendapatan perkilogram dari hasil penjualan logam hasil pemulihan, yang 

didapatkan oleh para scrap dealer dijabarkan pada Tabel 4.1. Secara keseluruhan 

kontribusi sektor informal di Nigeria terhadap perekonomian nasional 

menghasilkan USD 50,8 juta per tahunnya, atau setara dengan 0.015% dari PDB 

Nigeria (Manhart, 2011).  
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Tabel 4.1 
Pendapatan Penjualan Hasil Ekstraksi Material Berharga 
dalam Aktivitas Daur Ulang Limbah Elektronik di Nigeria 

 
Jenis Material Harga/kg (Dalam Naira) 

Aluminium 100-150  

Tembaga 400-600  

Printed wiring board (PWB) 300-500  

Kuningan 400  

Plastik 50  

Besi 150  

Chatode Ray 50  

 
Sumber: (Manhart, 2011; Ogungbuyi, 2012) 

 

Daur ulang limbah elektronik juga penting karena penghematan energi 

yang signifikan ketika material daur ulang digunakan daripada bahan baku mentah 

(Nnorom dan Osibanjo, 2008: 1476). Sektor daur ulang informal di Nigeria 

memainkan peran penting dalam mendorong konservasi sumber daya alam karena 

pemulihan komponen logam dalam kegiatan daur ulang limbah elektronik, 

mengurangi dorongan untuk untuk menambang bahan baku mentah sekaligus 

mengurangi terjadinya pengikisan tanah (Ishimekai, 2016: 30). Ekstraksi material 

berharga dalam limbah elektronik juga menjadi sumber pasokan bahan mentah 

bagi manufaktur tanpa perlu mengeksplorasi sumber daya alam lebih jauh 

(Ohanjiwa, 2017). Manfaat ekonomi dari penggunaan kembali bahan-bahan 

ekstraksi jauh lebih banyak daripada mengekstrak material mentah dari tambang 

(Ideho, 2012: 31). 


