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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nepal merupakan negara yang berada di kawasan Asia Selatan dengan 

tingkat  keamanan dan perekonomian yang masih berkembang. Secara geografis, 

Nepal dikelilingi wilayah Tibet, Cina di bagian utara dan India di bagian selatan, 

timur dan barat. Oleh karena dikelilingi wilayah Cina dan India, Nepal disebut 

sebagai negara yang Landlock, yakni negara yang tidak memiliki akses ke laut. 

Nepal memiliki luas wilayah 147.181 km2 dan dengan populasi sekitar 27 Juta Jiwa, 

membuat Nepal sebagai negara terluas ke-97 dunia dan merupakan negara terpadat 

ke 47 dunia.1  

Selain sebagai negara yang Landlock, Nepal juga merupakan negara yang 

rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini karena Nepal berada di antara 

pertemuan dua lempeng bumi, yaitu lempeng India dan lempeng Eurasia. Gempa 

yang terjadi di Nepal selama ini disebabkan oleh lempeng India yang terus bergerak 

maju hingga menjepit bagian bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 45 

mm per tahun. Pergeseran lempeng yang secara berkala inilah yang kemudian 

menyebabkan gempa bumi di sepanjang jalur patahan di wilayah tersebut. Menurut 

Soma Nath Sapkota, selaku Wakil Direktur Jenderal Divisi geoscience di- 

                                                           
1 Charles F. Gritzner (ed), 2008, Nepal,  New York: Chelsea House Publishers, hal.10-11. 
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Kathmandu, gempa ini telah lama diantisipasi serta terjadi di sepanjang wilayah 

Himalaya.2  

Gempa bumi dahsyat di Nepal terakhir kali terjadi pada tahun 2015. Nepal 

sebelumnya pernah mengalami gempa pada tahun 1934, 1966, 1980, 1988 dan 

2011. Masing-masing dari gempa yang terjadi tersebut mengakibatkan ratusan 

hingga ribuan korban tewas. Gempa yang terjadi pada 15 Januari 1934 dikenal 

sebagai gempa Bihar-Nepal. Bencana ini menelan lebih dari 16.000 korban serta 

meruntuhkan bangunan-bangunan bersejarah di sekitarnya. Gempa selanjutnya 

yang terjadi pada tahun 1966, 1980, 1988 dan 2011 memiliki kekuatan gempa yang 

berbeda-beda. Kekuatan gempa tersebut ada yang sampai dirasakan hingga ke 

negara-negara sekitarnya seperti Bangladesh hingga Myanmar. Adapun selain 

gempa besar tersebut, Nepal juga kerap diguncang gempa-gempa berskala kecil 

pada tahun 2001 hingga 2003 yang menelan 2 hingga 50 korban jiwa.3 

Lebih lanjut, gempa bumi pada tanggal 25 April 2015 terjadi di Nepal 

merupakan gempa terbesar selama 80 tahun terakhir dan dengan kerugian yang 

diperkirakan hingga miliaran dolar AS. Gempa ini menyebabkan 8.856 warga 

Nepal tewas, 22.309 luka-luka parah, sebanyak 602.257 rumah hancur, hampir 1 

juta anak-anak tidak bisa sekolah diakibatkan rusaknya fasilitas pendidikan yang 

                                                           
2 Natalie Kyriacou, The Science behind the Nepal Earthquake, Dalam : 

http://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2015/04/the-science-behind-

the-nepal-earthquake, (Diakses pada 9 Januari 2016, 22.41 WIB). 
3 Erlangga Djumena (ed), Tewaskan ratusan orang, gempa paling dahsyat di Nepal dalam 81 

Tahun, Dalam: 

http://internasional.kompas.com/read/2015/04/25/22000071/Tewaskan.Ratusan.Orang.Gempa.Pali

ng.Dahsyat.di.Nepal.dalam.81.Tahun, (Diakses 29 Desember 2016, 10.28 WIB) 

http://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2015/04/the-science-behind-the-nepal-earthquake
http://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2015/04/the-science-behind-the-nepal-earthquake
http://internasional.kompas.com/read/2015/04/25/22000071/Tewaskan.Ratusan.Orang.Gempa.Paling.Dahsyat.di.Nepal.dalam.81.Tahun
http://internasional.kompas.com/read/2015/04/25/22000071/Tewaskan.Ratusan.Orang.Gempa.Paling.Dahsyat.di.Nepal.dalam.81.Tahun
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ada hingga 6.430 gedung-gedung pemerintahan hancur.4 Kurangnya fasilitas 

kesehatan dan sanitasi air bersih merupakan dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat korban gempa Nepal dalam aspek kesehatan serta hal tersebut menjadi 

penyebab banyaknya malnutrisi yang menimpa anak-anak di Nepal. Sedangkan 

dalam aspek persediaan bahan bakar juga terjadi kekurangan sehingga Nepal 

terancam tidak memiliki bahan bakar minyak kendaraan bermotor. 

Gempa ini menyebabkan perekonomian Nepal menjadi tidak stabil 

sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Nepal, Madhukar S.J.B. Rana 

mengatakan bahwa Kathmandu rusak berat akibat gempa, hal ini membuat 

perekonomian menjadi tidak stabil. Rana juga mengatakan bahwa dampak gempa 

ini tak hanya kerusakan parah terhadap bangunan-bangunan dan sumberdaya, tetapi 

juga kemampuan warga setempat untuk bangkit juga mengkhawatirkan. Selain itu, 

Rana menambahkan bahwa Nepal sangat membutuhkan bantuan dunia untuk 

merekonstruksi kembali keadaan setempat.5 

Perekonomian Nepal terutama Gross Domestic Product (GDP) yang 

dimilikinya sangat bergantung pada sektor agrikultur dan wisata. Terbukti total 9.64 

juta warganya (43% dari populasi keseluruhan) yang bekerja pada sektor agrikultur 

ini serta selain agrikultur ialah sektor wisata dan industri.6 Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Asian Development Bank (ADB), pasca gempa bumi yang terjadi 

                                                           
4 Associated Press, A list of some effects from Nepal’s earthquake 1 year ago , Dalam: 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3551129/A-list-effect-Nepals-Earthquake-1-year-

ago.html, (Diakses 28 Desember 2016, 13.30 WIB). 
5 Tempo.co, Nepal, Ekonomi Nepal terancam kritis pasca gempa, Dalam : 

http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/27/118661220/ekonomi-Nepal-terancam-kritis-pasca-gempa 

(Diakses pada tanggal 5 Juni 2015, 19.00 WIB). 
6 Nanda R.Shrestha dan Keshav Bhattarai, 2003, Historical Dictionary of Nepal, Asian / Oceania 

Historical Dictionaries No.46, Maryland : Scarecrow Press, Hal.120. 
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pada April dan Mei 2015 menyebabkan pertumbuhan GDP ekonomi Nepal pada 

Juli 2015 turun hingga 2.3% setelah sebelumnya pada tahun 2014 pertumbuhannya 

mencapai 5.7%.7  

Perekonomian Nepal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 

menyebabkan Nepal sangat membutuhkan bantuan untuk menghadapi situasi 

gempa yang terjadi, adapun bantuan yang dibutuhkan oleh Nepal ialah bantuan dari 

negara-negara maupun lembaga internasional. Dunia internasional merespon 

gempa Nepal dengan cepat, berbagai bantuan datang untuk Nepal. Tim-tim tanggap 

bencana mulai berdatangan di Kathmandu, Ibukota Nepal dua hari setelah gempa. 

Salah satunya ialah tim tanggap bencana yang berasal dari Amerika Serikat yang 

cukup berpengalaman dalam pencarian, penggalian hingga mengeluarkan korban 

yang tertimpa reruntuhan gempa 

Amerika Serikat memberikan bantuan melalui tim tanggap bencana yakni 

Disaster Assistance Response Team (DART) untuk membantu NGO lokal Nepal 

dalam mencari korban bencana gempa serta menyediakan tenda-tenda, obat-obatan 

dan makanan untuk Nepal. Amerika Serikat juga memberikan dana bantuan sekitar 

130 juta US dollar untuk Nepal serta menjalin kerjasama kedua rescue team di 

antara keduanya.8 

Selain Amerika Serikat, Cina juga memberikan bantuannya berupa bantuan 

medis, rescue team, makanan dan dana sebesar 3 juta Yuan untuk bantuan 

                                                           
7 Asian Development Bank, Nepal : Economy, Dalam: 

(https://www.adb.org/countries/nepal/economy, Diakses pada 9 Januari 2017, 12.12WIB)  
8 Ministry of Foreign Affairs Government of Kathmandu Nepal June 2016, Report on Nepal’s 

Foreign Affairs (2015-2016), Dalam (https://www.mofa.gov.np/wp-

content/uploads/2016/07/MOFA_REPORT_Nepal-Foreign-Affairs_2016.pdf, Diakses 9 Januari 

2017, 19.23WIB). Hal.41 

https://www.adb.org/countries/nepal/economy
https://www.mofa.gov.np/wp-content/uploads/2016/07/MOFA_REPORT_Nepal-Foreign-Affairs_2016.pdf
https://www.mofa.gov.np/wp-content/uploads/2016/07/MOFA_REPORT_Nepal-Foreign-Affairs_2016.pdf
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merekonstruksi bangunan dan infrastruktur Nepal pasca gempa. Negara lain yang 

memberikan bantuan kepada Nepal dalam usahanya merekonstruksi Nepal pasca 

gempa ialah Singapura, Selandia Baru, Australia, Indonesia dan juga Israel mulai 

dari bantuan logistik hingga rescue team yang dikerahkan untuk bekerjasama 

dengan Nepal.9 

Selain bantuan yang diterima oleh Nepal, ada pula bantuan yang juga 

ditolak, salah satunya ialah Taiwan.10 Nepal memang tidak menyatakan secara 

resmi dan terbuka mengenai penolakan bantuan terhadap Taiwan ini. Bantuan yang 

ditolak oleh Nepal ialah bantuan tim tanggap bencana (rescue team) Taiwan. 

Sedangkan, bantuan yang diterima ialah berupa obat-obatan.11 Menanggapi 

penolakan bantuan yang dilakukan oleh Nepal terhadap Taiwan tersebut, Nepal 

mengeluarkan klarifikasinya melalui media massa lokal bahwa pemerintah Nepal 

melalui kebijakannya hanya menerima bantuan asing yang berasal dari NGO atau 

pihak lainnya yang telah terdaftar atau diakui oleh Nepal, sedangkan apabila 

pendonor tersebut tidak terdaftar, maka bantuan yang ada tidak akan diterima.12 

Pihak Taiwan merespon penolakan ini melalui Wakil Menteri Luar Negeri 

Taiwan, Andrew Kao yang menyatakan, “Kita memiliki kesulitan dalam 

memberikan bantuan kepada Nepal, adapun kesulitannya antara lain jarak yang 

                                                           
9 Ibid, Hal. 15. 
10 Winnie Nham, Prospects for Expanding Taiwan’s International Role, Sigur Center for Asian 

Studies, Dalam: 
https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/publications/asiareports/AsiaReport_September2015_34

.pdf,  (Diakses tanggal 8 Januari 2016, 17.56WIB). 
11 Austin Ramzy, Nepal Rejects Taiwanese offer of rescue help, but Accepts Medical Aid, Dalam: 

http://www.nytimes.com/live/earthquake-katmandu-nepal-updates/nepal-rejects-taiwan-offer-to-

help-rescue-efforts-but-accepts-medical-help/ , (Diakses tanggal 9 Januari 2016, 15.41WIB). 
12 Nepali Times, Real Story on PM Relief Fund, Diakses pada 

http://www.nepalitimes.com/thebrief/2015/05/02/real-story-on-pm-relief-fund/ , (Diakses 8 Januari 

2016, 17.49 WIB). 

https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/publications/asiareports/AsiaReport_September2015_34.pdf
https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/publications/asiareports/AsiaReport_September2015_34.pdf
http://www.nytimes.com/live/earthquake-katmandu-nepal-updates/nepal-rejects-taiwan-offer-to-help-rescue-efforts-but-accepts-medical-help/
http://www.nytimes.com/live/earthquake-katmandu-nepal-updates/nepal-rejects-taiwan-offer-to-help-rescue-efforts-but-accepts-medical-help/
http://www.nepalitimes.com/thebrief/2015/05/02/real-story-on-pm-relief-fund/
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jauh, komunikasi yang buruk, kurangnya penerbangan langsung (ke Nepal) dan 

hubungan diplomasi resmi.”.13 Anna Kao selaku Menteri Luar Negeri (Ministry of 

Foreign Affairs) Taiwan juga menyatakan “Nepal saat ini sedang mengevaluasi 

area bencana dan mengupayakan bantuan yang lebih utama dari negara tetangga 

yang pada saat bersamaan dengan hormat telah menolak bantuan kami”.14 

Berdasarkan respon Taiwan mengenai penolakan bantuan rescue team 

Taiwan dengan alasan jarak, Nepal justru menerima bantuan yang berasal dari 

beberapa negara yang secara jarak sangat jauh dari Nepal sebagaimana yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Penulis atas dasar tersebut tertarik untuk menganalisa apa 

alasan Nepal dalam menolak bantuan rescue team Taiwan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan data dan fakta yang dipaparkan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini ialah “Mengapa Nepal Menolak Bantuan Rescue team 

Taiwan Pasca Gempa yang Terjadi tahun 2015?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui penyebab penolakan 

bantuan oleh Nepal terhadap bantuan Rescue Team Taiwan. 

 

                                                           
13 Formosa English News, As local NGOs support Nepal, Taiwan government assistance rejected, 

Dalam https://www.youtube.com/watch?v=QJ10l9wph5M, (Diakses 22 April 2015, 15.00WIB). 
14 ibid 
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1.3.2  Manfaat Akademis dan Praktis 

a. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi atau rujukan 

dalam membahas mengenai dinamika yang terjadi di kawasan Asia Selatan serta 

dinamika perpolitikan global berkaitan dengan kebijakan bantuan asing antara 

negara donor (donor States) dan negara penerima (recipient States). 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif 

kepada para akademisi mengenai pengaruh sistem internasional kepada suatu 

negara, serta bagaimana suatu negara merespon sistem internasional yang sedang 

berlangsung tersebut melalui politik domestik yang dimiliki guna merumuskan 

suatu kebijakan luar negeri. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis laksanakan. 

Penelitian terdahulu pertama yang penulis gunakan disini berfokus pada apa yang 

melatarbelakangi penolakan negara-negara di kawasan Afrika Selatan terkait 

bantuan rekayasa genetika jagung yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui 

USAID. Negara-negara di kawasan Afrika Selatan ini dilanda kelaparan 

dikarenakan lemahnya sistem pemerintahan di negara-negara tersebut seperti 

Malawi, Mozambik, Zimbabwe dan lain-lain. Amerika Serikat merespon krisis 

kelaparan yang melanda dengan memberikan setengah dari total keseluruhan 
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bantuan yang diberikan oleh dunia internasional kepada negara-negara Afrika 

Selatan.  

Penelitian yang diangkat oleh Noah Zerbe dengan judul Feeding the 

Famine?: American food aid and the GMO debate in Southern Africa,15 

memaparkan bahwa salah satu penyebab penolakan bantuan ini dikarenakan 

rekayasa genetika jagung yang diberikan tanpa melalui proses penggilingan terlebih 

dahulu. Alasan mereka menolak bantuan yang harus melalui proses penggilingan 

tersebut supaya bantuan yang diberikan tidak mengikis keragaman genetika jagung 

yang sudah ada di negara-negara kawasan Afrika Selatan tersebut. Melalui proses 

penggilingan terlebih dahulu maka para petani tidak akan bisa menanam kembali 

benih jagung tersebut. Sedangkan sebaliknya apabila tanpa proses penggilingan 

terlebih dahulu, petani bisa menanam kembali benih jagung tersebut, inilah yang 

menjadi kekhawatiran negara-negara kawasan Afrika Selatan. Pihak Amerika 

Serikat melalui Kepala USAID Andrew Natsios merespon dengan mengatakan 

bahwa “Masyarakat yang kelaparan tidak akan memperdulikan mengenai benih 

tersebut melainkan hanya akan memakan jagung tersebut”.  

Pihak Amerika Serikat tidak menghendaki untuk menggiling jagung tersebut 

terlebih dahulu dikarenakan akan mahalnya biaya pengiriman. Hasil penelitian 

mengenai permasalahan ini adalah Pertama, Amerika Serikat mengalami surplus 

jagung sehingga jagung yang tersisa sudah tidak bisa lagi dijual ke pasar Eropa. Hal 

                                                           
15 Noah Zerbe, Feeding the famine? American food aid and the GMO debate in Southern Africa, 

Food Policy, vol.29 (2004), Published by Elsevier Ltd, Hal.1, Dalam : 

http://faculty.washington.edu/jhannah/geog270aut07/readings/GreenGeneRevolutions/Zerbe%20-

%20GMOs%20in%20food%20aid.pdf. (Diakses pada 6 Juni 2015, 22.00WIB) 

 

http://faculty.washington.edu/jhannah/geog270aut07/readings/GreenGeneRevolutions/Zerbe%20-%20GMOs%20in%20food%20aid.pdf
http://faculty.washington.edu/jhannah/geog270aut07/readings/GreenGeneRevolutions/Zerbe%20-%20GMOs%20in%20food%20aid.pdf
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ini juga dikarenakan ekspor jagung ke AS ke Eropa telah mengalami collapse. 

Terhitung mulai diperkenalkannya teknologi rekayasa genetika jagung ini pada 

tahun 1996. Nilai Ekspor Amerika Serikat menurun dari yang mulanya pada tahun 

1995 senilai 305 juta dollar AS menjadi 303 juta dollar AS pada tahun 2001 

(penurunan sebesar 2 juta dollar). Kedua, perkembangan pasar menjadi fokus 

sentral bagi AS. Surplus jagung yang dijelaskan di atas hanya memainkan peran 

kecil dalam mempengaruhi kebijakan ekspor rekayasa genetika jagung tersebut.  

Amerika Serikat melalui USAID telah menjadikan rekayasa genetika jagung 

melalui proses bioteknologi ini menjadi fokus tersendiri dalam memberikan 

bantuan kepada negara-negara di kawasan Afrika Selatan yang dilanda kelaparan 

dan juga di samping itu, negara-negara dalam kawasan tersebut menjadi yang 

terdepan dalam menolak perluasan bantuan rekayasa genetika jagung oleh Amerika 

Serikat. Akan tetapi, menjadi dilema tersendiri bagi negara-negara dalam kawasan 

Afrika Selatan tersebut untuk memilih antara impor bantuan rekayasa genetika 

jagung AS atau membiarkan rakyatnya kelaparan.  

Ketiga, Rekayasa genetika tersebut telah ditolak oleh Uni Eropa semenjak 

Uni Eropa memberlakukan moratorium mengenai adanya model rekayasa genetika 

tanaman yang baru. Melihat bahwa tidak adanya tanda-tanda dari Uni Eropa atas 

moratorium tersebut, membuat Amerika Serikat semakin gencar mempromosikan 

rekayasa genetika jagung (yang tanpa proses penggilingan terlebih dahulu tersebut).  

Lebih lanjut, Amerika Serikat gagal untuk memahami bahwa negara-negara 

dalam kawasan Afrika Selatan tersebut memiliki kekuatan untuk menolak bantuan 

mereka dengan lebih memilih mempertahankan keragaman genetika mereka yang 
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telah ada. Persepsi Amerika Serikat yang dinilai kurang efektif dalam melihat 

berbagai persoalan ini menyebabkan bantuan rekayasa genetikanya tidak hanya 

menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara kawasan Afrika Selatan saja, 

melainkan seluruh dunia. 

Penelitian ini berfokus pada alasan penolakan negara-negara kawasan Afrika 

Selatan (Malawi, Mozambik, Zimbabwe dan lain-lain) atas bantuan rekayasa 

genetika jagung yang diberikan oleh Amerika Serikat. Relevansi penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis angkat ialah mengenai alasan dibalik kebijakan 

suatu negara dalam menolak bantuan asing yang datang. Perbedaannya terletak 

pada objek yang diteliti. Noah Zerbe meneliti bantuan Taiwan yang diterima oleh 

Marshall Island sedangkan penulis meneliti bantuan rescue team Taiwan yang 

ditolak oleh Nepal.  

Penelitian terdahulu selanjutnya yang diangkat oleh Shiuh-Shen Chien, Tzu 

Po Yang dan Yi-Chen Wu, berjudul Taiwan’s Foreign Aid and Technical 

Assistance in the Marshall Islands.16 Penelitian ini berfokus mengenai macam-

macam bantuan asing yang diberikan oleh Taiwan serta motif-motif politik dibalik 

pemberian bantuan tersebut yang memiliki relevansi topik dengan penelitian yang 

penulis angkat. Pada dasarnya, bantuan asing beserta motif-motif dibaliknya 

mampu diklasifikasikan menjadi dua, yakni bantuan oleh negara maju dan negara 

berkembang. Negara-negara maju memberikan bantuan dengan fokus pada tujuan 

di 3 sektor berbeda. Pertama, negara yang diberikan bantuan tersebut secara 

                                                           
16 Shiuh-Shen Chien, Tzu Po Yang dan Yi -Chen Wu, Taiwan’s Foreign Aid and Technical 

Assistance in the Marshall Islands, Taiwan Foreign Aid, Vol.50 No.6, 2010, National Taiwan 

University in Taipei. Published by University of California Press. Dalam 

http://140.112.64.88/faculty/ssChien/10_Taiwan'sForeignAid.pdf, (Diakses 5 Mei 2016). 

http://140.112.64.88/faculty/ssChien/10_Taiwan'sForeignAid.pdf
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historisnya merupakan negara bekas jajahan negara pendonor. Kedua, terdapat 

strategi geopolitik di kawasan negara penerima bantuan tersebut untuk memperkuat 

pengaruh dalam kawasan. Ketiga, bantuan tersebut diberikan untuk 

mempromosikan ideologi-ideologi negara pendonor seperti demokrasi dan 

sebagainya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara pendonor dalam 

kebijakan luar negerinya. 

Taiwan merupakan negara yang tidak pernah diakui oleh PBB sebagai negara 

berdaulat semenjak Cina mengangkat permasalahan hubungannya dengan Taiwan 

ke PBB pada tahun 1970-an menyebabkan kontribusi dan partisipasi Taiwan dalam 

dunia internasional semakin sempit dan terbatas. Para akademisi sepakat bahwa 

perkembangan ekonomi Taiwan yang menakjubkan dipengaruhi sejak berakhirnya 

Perang Dunia II dengan bantuan dari AS. Walaupun Taiwan tidak diakui sebagai 

negara berdaulat oleh PBB, Taiwan telah berkontribusi sebesar 500 juta US dollar 

tiap tahunnya dalam program bantuan pembangunan (development aid) dunia pada 

tahun 2006-2007. 

Taiwan menganut prinsip PBB yakni One State, One Vote,17 di mana fokus 

Taiwan ialah berusaha mendapatkan pengakuan diplomatik dari negara-negara 

Afrika yang baru merdeka serta memperkuat posisi Taiwan ke PBB bahwa semakin 

banyak negara yang menerima akan semakin banyak negara yang mengakui 

kedaulatan Taiwan. Taiwan telah memberikan bantuan kepada setidaknya 40 

negara termasuk beberapa diberikan kepada negara-negara di kawasan Samudera 

Pasifik yang juga merupakan tempat Marshall Island. Taiwan sendiri pertama 

                                                           
17 Ibid. 
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kalinya memberikan bantuan kepada Vietnam di tahun 1959 dan kedua kepada 

Liberia di tahun 1960 yang mana keseluruhan bantuan tersebut telah terintegrasikan 

dalam Taiwan-Africa Technical Cooperation Committee sebagai bantuan yang juga 

diberikan kepada negara-negara Afrika yang baru merdeka. Bantuan tersebut 

diberikan kepada Liberia (1960), Libya (1962), Pantai Gading (1963), Benin 

(1963), Ethiopia (1963, Gabon (1963) dan masih banyak lagi lainnya. Keseluruhan 

bantuan yang diberikan di bawah tahun 1971 tersebut dibatalkan karena Taiwan 

tidak diakui oleh PBB pada tahun 1971.  

Kesimpulan pada permasalahan ini ialah, bahwa Taiwan merupakan negara 

yang memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan kepada negara-negara 

berkembang lainnya terutama dalam sektor agrikultur negara penerima. Model 

bantuan Taiwan sarat dengan motif politik, akan tetapi Taiwan sangat berkontribusi 

pada perkembangan Marshall Island. Hubungan diplomatik antara Taiwan dengan 

Cina menyebabkan Taiwan tidak bisa secara leluasa memberikan bantuan asingnya. 

Pada akhirnya, menurut Shiuh-Shen Chien dkk, Taiwan hendaklah melalui bantuan 

asingnya juga memberikan bantuan berupa kerjasama dalam ilmu pengetahuan 

mengenai peningkatan sektor agricultural yang dibutuhkan oleh banyak negara-

negara berkembang.  

Relevansi dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis 

angkat yakni Taiwan sebagai negara yang memang sejak dahulu telah aktif dalam 

usahanya mendapatkan pengakuan dunia sebagai negara yang berdaulat dengan 

cara memberikan bantuan-bantuan asing (foreign aid) yang dimiliki. Perbedaannya 

hanya, Marshall Island menerima bantuan tersebut , sedangkan Nepal menolaknya. 
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Penelitian terdahulu selanjutnya ialah mengenai bantuan asing (foreign aid) 

yang diberikan oleh Cina dan Amerika Serikat kepada negara-negara Sub-Sahara 

Africa (SSA). Bantuan yang diberikan tersebut mengandung berbagai motif 

terutama motif politik yang ada di dalamnya. Penelitian ini dilakukan oleh Kafayat 

Amusa, Nara Monkam dan Nicola Veigi dengan judul The Political and economic 

dynamics of Foreign Aid: A case study of United States and Chinese aid to Sub-

Sahara Africa. 18 

Penelitian ini menekankan pada pola bantuan yang diberikan oleh AS dan 

Cina kepada negara-negara SSA. Dalam penelitian ini terdapat pola bantuan AS 

yang berbeda dari waktu sebelum hingga setelah masuknya Cina ke negara-negara 

SSA tersebut. Kebijakan bantuan Cina ke Afrika mengalami perubahan pada tahun 

1994 dan 1995. Perubahan kebijakan tersebut didasari oleh 3 alasan. Pertama, Cina 

berusaha meningkatkan pengalaman penduduknya serta memiliki kapabilitas dalam 

ekonomi sehingga hal ini memberikan tuntutan besar tersendiri bagi Cina dalam 

usaha mewujudkan alasan pertama ini. 

Kedua, Cina menjadikan Afrika sebagai pijakan politiknya untuk menghadapi 

ancaman dari negara-negara Barat dan yang ketiga ialah penyediaan bantuan oleh 

Cina ini merupakan alat untuk memotivasi mereka dalam memperluas jangkauan 

pasar yang dimilikinya. Ketiga alasan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi 

Cina untuk memberikan bantuannya kepada negara-negara SSA. Selain untuk 

                                                           
18 Kafayat Amusa, Nara Monkam dan Nicola Viegi, The Political and economic dynamics of 

Foreign Aid: A Case Study of United States and Chinese aid to Sub-Sahara Africa, ERSA 

(Economic Research Southern Africa), Working Paper No.595, April 2016, National Treasury of 

South Africa. 
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menjadi mitra yang baik bagi Afrika, juga demi kepentingan nasional Cina sendiri 

untuk mempertahankan eksistensinya dalam percaturan politik global. 

Berbeda dengan AS yang menyediakan bantuan dengan memiliki berbagai 

pertimbangan dalam hal hak-hak politik dan kebebasan masyarakat (civil liberty) 

negara-negara penerima bantuan tersebut tak terkecuali dalam hal ini SSA. Hal ini 

berbeda dengan Cina yang hanya mempertimbangkan hak-hak politik masyarakat 

negara penerima bantuan dibandingkan mempertimbangkan kebebasan 

masyarakatnya. Berbagai macam pertimbangan tersebut turut serta mempengaruhi 

jumlah bantuan yang diberikan.  

Bantuan oleh kedua negara tersebut layaknya persaingan kedua negara 

tersebut dalam mendapatkan keuntungan lebih dari SSA,baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis angkat adalah bagaimana pemberian bantuan asing dapat menjadi salah satu 

maneuver politik suatu negara untuk mendapatkan pengaruh dalam kawasan 

tersebut. Secara otomatis, bantuan asing yang diterima ataupun ditolak, akan saling 

mempengaruhi hubungan kedua negara yakni negara pendonor maupun penerima. 

hal tersebut sebagaimana alasan Nepal menolak bantuan tersebut karena enggan 

mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. 

Penelitian selanjutnya ialah berasal dari buku yang ditulis oleh Harald O.Skar 

dan Sven Cederroth berjudul Development Aid to Nepal: Issues and options in 

Energy, Health Education and Human Rights.19 Melalui penelitian ini, Herald dan 

                                                           
19 Harald O.Skar and Sven Cederroth, 1997, Development Aid to Nepal : Issues and options in 

Energy, Health, Education and Human Rights, Copenhagen: NIAS (Nordic Institute of Asian 

Studies). 
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Cederroth berusaha menggambarkan mengenai dinamika bantuan yang diberikan 

kepada Nepal dalam sektor energi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia 

yang turut andil dalam mempengaruhi dinamika politik Nepal dari tahun ke tahun. 

Melaui metode deskriptif, O. Skarr dan Cederroth berusaha memberikan gambaran 

mengenai efektivitas bantuan yang diberikan oleh NGO internasional kepada Nepal 

terutama yang berasal dari Denmark dan Amerika Serikat.  

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni apa dampak yang diberikan  

Amerika Serikat melalui USAID serta Denmark melalui danish international 

development assistance (DANIDA) terhadap Nepal. Permasalahan di Nepal yang 

paling awal dijelaskan oleh Herald dan Cederroth ialah mengenai korupnya 

pemerintahan Nepal. Pada tahun 1996-1997, anggaran negara Nepal didistribusikan 

kepada menteri-menteri seluruhnya yang berjumlah 47 menteri dengan sumber 

dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Nepal. Dana 

tersebut murni dari APBN tanpa adanya dana dari bantuan asing. Akan tetapi 

distribusi dana tersebut tidaklah setara. Artinya, apabila menteri tersebut dikenal 

sebagai pejuang demokrasi Nepal di tahun 50-an, maka akan mendapatkan dana 

yang lebih dibandingkan menteri-menteri yang lainnya.  

Herald O.Skar dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sering ditemukan 

permasalahan dalam pengadilan negeri maupun desa guna menetapkan keadilan 

kepada terdakwa bahkan segalanya hanya bisa dimenangkan apabila yang 

bersangkutan memiliki uang lebih untuk menyuap hakim. Bantuan yang diberikan 

oleh NGO yang ada ialah berasal dari Amerika Serikat dan Denmark. DANIDA 

memiliki project kemanusiaan melalui Danish Assistance for the Strengthening of 



16 

 

Local Authorities in Nepal (DALAN), begitupun USAID melalui local government 

strengthening project (LOGOS). DALAN yang bertujuan mendukung Local 

Development Training Academy (LDTA). Dalam usahanya ini, diharapkan seluruh 

anggota Village Development Committee (VDC) dan District Development 

Committee (DDC) memiliki pengertian dasar mengenai hak, kewajiban dan hukum 

yang ada dalam sistem pemerintahan lokal. 

Hasilnya, bantuan yang diberikan oleh NGO untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai hak-hak politik yang ada telah berkembang jauh 

lebih signifikan daripada sebelumnya. Bantuan-bantuan melalui NGO ini seperti 

DANIDA dan USAID masih dirasa penting hingga saat ini terkait usahanya 

menyebarkan bantuan kepada organisasi-organisasi bawahannya, walaupun 

monopoli kepentingan masih saja menjadi hal yang wajib dihindari.20 Penelitian ini 

relevansinya ialah pada bantuan internasional terhadap Nepal dalam berbagai sektor 

terutama sektor HAM. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu ini berfokus pada 

bantuan yang diberikan oleh NGO sedangkan penulis berfokus pada bantuan yang 

diberikan oleh negara dan NGO terhadap Nepal untuk merekonstruksi gempa yang 

terjadi. 

Penelitian terdahulu berikutnya penulis mengambil dari skripsi dengan judul 

Strategi defensive RRC (Republik Rakyat Cina) dalam merespon kebijakan AS atas 

Taiwan oleh Dion Maulana Prasetya. Penelitian ini fokus pada strategi Cina dalam 

merespon kebijakan AS atas Taiwan yang berupa kerjasama dalam persenjataan 

dengan Taiwan. Metode penelitian ini ialah eksplanatif dengan menggunakan teori 

                                                           
20 Ibid. 
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realisme offensive – defensive dengan level analisa induksionis. Rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa strategi RRC terhadap AS 

berkaitan dengan Taiwan bersifat defensive ?.21 

Taiwan memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi RRC sehingga 

kepentingan reunifikasi tidak dapat ditawar lagi. Kehilangan Taiwan akan 

memberikan implikasi yang mendalam dan cukup kompleks bagi RRC. Bahkan, 

deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan berarti deklarasi peperangan bagi Cina. Akan 

tetapi, AS sangat menjaga hubungannya dengan Taiwan bahkan melindungi 

Taiwan dari Cina merupakan kebijakan dan fokus tersendiri bagi AS. Pertimbangan 

kekuatan militer AS menjadi salah satu pertimbangan utama bagi RRC untuk tidak 

menggunakan kebijakan offensive. Komitmen AS untuk melindungi Taiwan 

termanifestasi dalam Taiwan Relations Act yang merupakan sinyal kuat bagi 

Beijing bahwa serangan bagi Taiwan juga termasuk serangan bagi AS. Hal ini 

berarti, RRC tidak hanya akan berhadapan dengan militer Taiwan melainkan juga 

akan berhadapan dengan militer AS.22 

 Relevansi pembahasan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang 

penulis angkat ialah bahwa Taiwan sebagai suatu negara yang tidak diakui 

kedaulatannya oleh dunia internasional, memiliki ruang yang sempit untuk 

berpartisipasi atau menjalankan kebijakan luar negerinya bahkan penolakan 

bantuan oleh Nepal yang diakui sendiri oleh menteri Taiwan karena tidak adanya 

hubungan diplomatis antara Nepal dan Taiwan. Perbedaannya dengan penelitian 

                                                           
21 Dion Maulana Prasetya, 2011, Strategi defensive RRC (Republik Rakyat Cina) dalam merespon 

kebijakan AS atas Taiwan, Skripsi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 
22 Ibid. 
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yang penulis angkat terletak pada topik. Penelitian terdahulu di sini lebih berfokus 

mengenai kedaulatan Taiwan sedangkan penulis berfokus pada bantuan asing yang 

diberikan oleh Taiwan kepada Nepal. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu 

 

NO 

 

Judul dan 

Nama Peneliti 

 

Jenis Penelitian dan 

Alat analisa 

 

 

Hasil 

1 Feeding the 

Famine ? 

American food 

aid and the 

GMO debate in 

Southern 

Africa 

 

Oleh : Noah 

Zerbe 

Eksplanatif 

 

Konsep National 

Interest 

Teori Persepsi oleh 

Ole R. Holsti 

- Negara-negara Afrika 

Selatan menolak 

bantuan AS berupa 

Rekayasa Genetika 

Jagung dalam 

mengatasi kelaparan di 

Afrika Selatan dengan 

alasan bantuan tersebut 

tanpa melalui proses 

penggilingan terlebih 

dahulu. 

-AS menolak inisiatif 

mengenai proses 

penggilingan terlebih 

dahulu dengan alasan 

biaya pengiriman dan 

berbagai hal lainnya. 

 

2 Taiwan’s 

Foreign Aid 

and Technical 

Assistance in 

the Marshall 

Island 

 

Oleh : Shiuh - 

Shen Chien, 

Tzu Poyang 

dan Yi Chen 

Wu 

Deskriptif 

 

Konsep Foreign Aid 

- Taiwan memberikan 

bantuan kepada negara-

negara dunia dengan 

berbagai alasan politik 

termasuk untuk 

mendapatkan 

pengakuan kedaulatan. 

- Taiwan berperan 

dalam perkembangan 

Marshall Island melalui 

bantuan yang 

diberikannya. 
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3 The Political 

and economic 

dynamicsof 

Foreign Aid: A 

Case Study of 

United States 

and Chinese 

aid to Sub-

Sahara Africa. 

 

Oleh : Kafayat 

Amusa, Nara 

Monkam dan 

Nicola Viegi. 

 

 

Komparatif 

 

-Bantuan yang 

diberikan oleh Amerika 

dan Cina kepada 

negara-negara SSA 

(Sub-Sahara Africa) – 

Selalu berdasarkan 

kepentingan nasional 

(National Interest) dari 

negara pendonor, 

terutama AS. 

-Penelitian ini 

menggunakan rumus 

Multilevel Analysis 

-terdapat perbedaan 

motif dan jumlah 

bantuan oleh AS 

sebelum dan sesudah 

Cina masuk untuk 

memberikan bantuan 

kepada negara-negara 

SSA. 

 

 

4 Development 

Aid to Nepal : 

Issues and 

options in 

Energy, 

Health, 

Education and 

Human Rights 

Oleh : Harald 

O.Skar and 

Sven 

Cederroth. 

Deskriptif -NGO memberikan 

bantuan kepada Nepal 

dalam sektor HAM 

-Bantuan yang 

diberikan ialah untuk 

meningkatkan 

kesadaran politik dan 

HAM warga Nepal 

melalui pendidikan. 

- Terdapat peningkatan 

signifikan dalam hal 

kesadaran politik warga 

Nepal 

5 Strategi 

Defensif RRC 

dalam 

merespon 

kebijakan AS 

atas Taiwan. 

 

Eksplanatif 

Realisme Offensive-

Defensive 

- RRC memiliki 

pertimbangan dalam 

merespon hubungan AS 

dan Taiwan dan lebih 

memilih strategi 

defensif. 

- Kehilangan Taiwan 

berarti kelemahan bagi 

politik Cina. 
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Oleh : Dion 

Maulana 

Prasetya 

-AS akan melakukan 

segala upaya dalam 

melindungi Taiwan 

sebagaimana tertera 

dalam Taiwan Relations 

Act. 

 

6 Analisa 

kebijakan 

Nepal dalam 

menolak 

bantuan Rescue 

Team Taiwan 

pasca gempa 

Bumi 2015 

 

 

Oleh : 

Muhammad 

Alaydrus 

Eksplanatif 

Realisme Neoklasik 

- Nepal menolak 

bantuan Rescue Team 

yang dikirimkan oleh 

Taiwan dikarenakan 

pengaruh dari sistem 

internasional yang 

tengah berlangsung 

yakni, One China 

Policy. 

 

 

1.5 Kerangka Teoritis 

Penulis menggunakan teori realisme neoklasik dalam menjawab rumusan 

masalah yang ada. Sebelum menjelaskan mengenai realisme neoklasik, terlebih 

dahulu penulis menjabarkan mengenai elemen - elemen dasar realisme, memahami 

asumsi dasar realisme klasik, asumsi neo realisme dan kemudian barulah 

memahami mengenai bagaimana realisme neoklasik menggabungkan keduanya 

(Realisme klasik dan Neorealisme). Realisme memiliki elemen-elemen dasar yang 

terangkum dalam empat poin penting. Pertama, pandangan pesimis atas sifat dasar 

manusia. Kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya 

konfliktual dan penyelesaian akhir dari konflik tersebut ialah perang. Ketiga, 

menjunjung tinggi nilai keamanan dan kelangsungan hidup negara (dasar normatif 
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realisme). Keempat, skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik 

internasional.23 

Politik internasional yang diasumsikan oleh kaum realis ialah Anarki yang 

artinya tidak adanya kekuasaan atau komando tertinggi. Selain itu, negara 

merupakan aktor utama yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga 

keamanan nasionalnya serta menjalankan kebijakan luar negerinya sesuai dengan 

kepentingan nasional (National Interest) yang dimiliki. Adapun Thucydides, 

Macchiavelli dan Thomas Hobbes merupakan tokoh-tokoh berpengaruh dalam ide-

ide kaum realis. Ide-ide yang terkesan pesimistis inilah yang kemudian menjadi inti 

teori HI dari tokoh realis terkemuka abad ke 20, Hans J. Morgenthau. Morgenthau 

berpendat bahwa laki-laki dan perempuan adalah binatang politik atau lebih dikenal 

sebagai animus dominandi (manusia yang haus akan kekuasaan). Morgenthau juga 

berpendapat bahwa jika masyarakat ingin memperoleh wilayah yang bebas dari 

intervensi dan kendali asing, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka dan 

menyebarkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Morgenthau 

mengikuti tradisi Thucydides dan Macchiavelli bahwa hanya ada satu moralitas 

bagi wilayah pribadi dan yang lain serta moralitas yang sangat berbeda bagi wilayah 

publik.24 

Melalui ide dan asumsi dasar realisme klasik tersebut, lahirlah teori baru 

dalam HI yang dikenal sebagai Neo Realisme. Tokoh terkemuka dalam teori ini 

adalah Kenneth Waltz, melalui bukunya yang berjudul Theory of International 

                                                           
23 Robert Jackson dan George Sorensen, 2014, Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori 

dan Pendekatan, (ed.5), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal.125. 
24 Ibid, Hal.126 
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Politics (1979) Waltz berusaha memberikan penjelasan ilmiah mengenai politik 

internasional dengan menggunakan beberapa elemen realisme klasik dan neoklasik 

sebagai titik awalnya. Tetapi, Waltz berangkat dari tradisi itu dengan mengabaikan 

pertimbangan normatif yang ada serta mencoba menyediakan teori HI yang ilmiah 

dan pendekatan eksplanatori yang sangat dipengaruhi oleh model ekonomi 

positivis.25 

Perbedaan antara realisme klasik dan neo realisme Kenneth Waltz terletak 

pada eksplanasi sentralnya, di mana kaum realisme klasik menekankan pada para 

pemimpin negara dan penilaian subjektifnya tentang hubungan internasional, 

sedangkan Waltz berfokus pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi di 

dalamnya serta kesinambungan dan perubahan sistem yang ada. Bagi Waltz, neo 

realisme merupakan teori HI yang terbaik dalam memahami politik internasional 

karena hirau dengan bagaimana pola sistem yang mampu mempengaruhi para 

pengambil kebijakan, tidak seperti kaum realisme klasik yang hanya berfokus pada 

negara sebagai aktor tunggal dalam menentukan tindakan.26 

Waltz berpendapat bahwa semua negara di samping perbedaan ideologi, 

budaya maupun konstitusi, masih memiliki tugas-tugas dasar yang sama seperti 

mengumpulkan pajak, menjalankan kebijakan luar negeri dan sebagainya. Negara-

negara sangat berbeda hanya mengacu pada kapabilitas masing-masing negara yang 

sangat beragam. Kapabilitas yang dimaksudkan oleh Waltz ialah kapabilitas dalam 

merespon ataupun mempengaruhi sistem internasional yang ada. Bagi Waltz, 

                                                           
25 Ibid, Hal.136. 
26 Brian Rathbun, 2008, A Rose by Any Other Name : Neoclassical Realism as the Logical and 

Necessary Extension of Structural Realism, Abingdon : Taylor & Francis Group, Hal.1. 



23 

 

negara yang memiliki kapabilitas demikian itu ialah negara-negara berkekuatan 

besar. Terlihat juga melalui pendapat Waltz mengenai sistem bipolar dan 

multipolar. Kenneth Waltz berpendapat bahwa sistem bipolar akan lebih menjamin 

perdamaian dan keamanan dibandingkan dengan sistem multipolar. 

Melalui pendapat Waltz mengenai sistem politik antara bipolar dan 

multipolar tersebut memberikan pemahaman bahwa sistem internasional 

merupakan variabel yang juga turut menentukan bagaimana negara bertindak. 

Waltz juga memandang bahwa sistem politik ini anarki, akan tetapi Waltz tidak 

menganggap negara sebagai satu-satunya yang berperan dalam menjamin 

keamanan dan perdamaian melainkan sistem juga memiliki pengaruh tersendiri 

khususnya distribusi kekuatan relatif yang menjadi fokus analisanya. Waltz sendiri 

juga tidak menyinggung mengenai sifat dasar manusia sebagaimana Morgenthau 

karena fokus utamanya adalah pada struktur sistem dan bukan pada manusia yang 

menciptakan sistem atau mengoperasikannya. Bagi Waltz, para pemimpin negara 

ialah para tawanan dari struktur sistem serta tidak ada tempat yang bebas menurut 

Waltz bagi pembuat kebijakan untuk bebas dari struktur sistem.27 

Lebih lanjut, Realisme Neoklasik (RN) merupakan versi yang berusaha 

mengintegrasikan antara realisme klasik dan neo realisme. Versi ini 

membangkitkan neo realisme dengan mengakui bahwa pentingnya suatu struktur 

sistem dan kekuatan relatif negara sebagaimana yang dijelaskan oleh Waltz. Versi 

ini juga menggunakan teori realisme klasik Morgenthau dengan menekankan 

pentingnya kepemimpinan dalam kebijakan luar negeri. Realisme Neoklasik 

                                                           
27 Ibid, Hal.113 



24 

 

berangkat dari keduanya dan berupaya muncul dengan teori kaum realis yang dapat 

secara positif merespons sebagian argumen yang berhubungan dengan 

liberalisme.28  

Kaum realis neoklasik berpendapat bahwa anarki dan kekuatan relatif negara 

tidak mendikte kebijakan luar negeri para pemimpin negara. Namun, kaum realis 

neoklasik berpendapat bahwa para pemimpin yang terus menerus gagal merespons 

insentif sistemik sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup negaranya. 

Melalui pendapat kaum realis neoklasik ini dapat dimengerti bahwa pandangan 

pemimpin suatu negara dalam merespon sistem internasional yang terjadi 

merupakan elemen vital dalam menentukan kelangsungan hidup warga negaranya.  

Oleh karena itu, kaum realisme neoklasik berusaha memperkenalkan variabel 

tambahan yang selama ini terkesan diabaikan oleh pemikir-pemikir realis klasik dan 

neorealisme yaitu karakteristik internal negara (politik domestik).  

Melalui variabel tersebut, kaum realisme neoklasik berusaha menjelaskan 

mengapa, bagaimana dan pada kondisi apa karakteristik internal negara seperti 

kemampuan ekstraktif dan kemampuan mobilisasi institusi politik maupun militer, 

pengaruh aktor-aktor sosial domestik, kelompok-kelompok kepentingan dan lain-

lainnya untuk saling terkait antara asesmen para pemimpin terhadap ancaman dan 

peluang serta kebijakan diplomasi aktual, militer dan kebijakan ekonomi luar negeri 

yang dikejar para pemimpin tersebut.29 

                                                           
28 Ibid, Hal.150 
29 Robert Jackson dan George Sorensen, Op CIt., Hal.152. 
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Politik domestik suatu negara berperan sebagai penerjemah atas apa yang 

telah terjadi di luar lingkungannya. Dalam konteks metodologis, politik domestik 

atau unit level diperlakukan sebagai variabel tambahan (intervening variable) 

karena RN lebih cenderung sistemik dalam memandang kebijakan luar negeri suatu 

negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gideon Rose yang menciptakan istilah 

Neoclassical Realism (Realisme Neoklasik) : 

“Neoclassical  realism  argues  that  the  scope  and  ambition  of  a  

country’s foreign policy is driven first and foremost by the country’s 

relative material power. Yet it contends that the impact of power 

capabilities on foreign policy is indirect and complex, because systemic 

pressures must be translated through intervening unit-level variables 

such as decision-makers’ perceptions and state structure.”30 

 

Sejalan dengan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa sistem 

internasional dan kemampuan negara untuk bersaing dalam peta politik global akan 

mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Alhasil, besarnya pengaruh 

suatu negara dalam sebuah sistem internasional akan memberikan dampak pula 

bagi negara yang cenderung tidak memiliki kapabilitas power yang cukup besar 

dalam menghadapi situasi sistem internasional yang tengah berlangsung. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Thucydides : “The Strong do What they Can and 

the weak suffer what they must”31 

 Gideon Rose menekankan bahwa ambisi serta ruang lingkup kebijakan luar 

negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh tujuan serta power (kekuatan) dari 

suatu negara tersebut walaupun hasil dari kekuatan tersebut tidak sewenang-

                                                           
30 Gideon Rose.1998. Neoclassical Realism and Foreign Policy, World Politics, Vol. 51, No. 1 

(Oct., 1998), Hal. 144-172. Dalam : http://www.jstor.org/stable/25054068), (Diakses 2 Mei 2016, 

00.07 WIB). 
31 Ibid., Hal.4 

http://www.jstor.org/stable/25054068
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wenang terhadap hasil dari suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu negara. Rose 

menekankan pada pengaruh internasional sangat penting sebagai salah satu 

determinan yang kemudian menentukan arah kebijakan suatu negara. Sebagai 

contohnya ketika George Bush mendeklarasikan War on Terrorism pasca tragedi 

World Trade Center (WTC) tahun 2001, negara-negara dunia melalui kebijakan 

luar negerinya mulai menjalin kerjasama dalam bidang sekuritisasi (keamanan) 

guna menangkal serangan terrorisme. Sederhananya, pola hubungan kebijakan luar 

negeri suatu negara dapat digambarkan sebagai berikut :32 

 

Bagan 1.1 Sistematika Singkat Teori Realisme Neoklasik 

 

 

(Independent Variable)      (Intervenning Variable)     (Output) 

Melalui bagan di atas, semakin memperjelas bahwa Realisme Neoklasik telah 

mengembangkan anggapan realisme klasik yang hanya menggunakan satu variabel 

saja yaitu negara. Dengan melihat pada perkembangan internasional, tingkat 

interdependensi antar negara juga sangat kental. Hal tersebut mendorong negara-

negara untuk bertahan di dalam dinamika percaturan internasional serta merespon 

hal tersebut guna mempertahankan eksistensi mereka dalam peta politik global. 

Melihat pada sistem internasional di mana dalam hal ini Nepal memiliki 

tingkat  interdependensi dengan negara-negara lain dan hal tersebut terjadi karena 

                                                           
32 Mohamad Rosyidin, Integrasi Struktur dan Unit : Teori Politik Luar Negeri dalam Perspektif 

Realisme Neoklasik, Global : Jurnal Politik Internasional, Vol. 10, No.2, (Desember 2010 – Mei 

2011, Hal.150-163), Hal.6. 
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sistem internasional yang anarki, di mana tidak adanya satu komando tertinggi 

dalam struktur internasional, memaksa Nepal lebih mengedepankan kepentingan 

dan prioritas nasionalnya termasuk dalam merumuskan kebijakan luar negeri Nepal 

terkait bantuan asing yang akan penulis jelaskan di bab selanjutnya. Pengujian teori 

ini juga akan mampu untuk mengetahui apa faktor eksternal yang mempengaruhi 

Nepal dalam memberikan pengaruhnya terhadap penerimaan bantuan asing 

(Foreign Aid).  

Melalui teori yang penulis gunakan, menjelaskan bahwa sistem internasional 

merupakan determinan tersendiri bagi suatu negara guna mempengaruhi kebijakan 

luar negerinya. Selain itu, teori yang penulis gunakan juga berguna untuk 

menjelaskan politik domestik suatu negara dalam hal ini bagaimana Nepal 

memandang sistem internasional yang sedang berlangsung (One China Policy) 

untuk kemudian akhirnya memberikan pengaruh terhadap kebijakannya menolak 

bantuan rescue team Taiwan dan menerima bantuan rescue team dari negara-negara 

lainnya yang secara geografis jauh dari Nepal. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Terdapat dua Variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan 

independen. Pertama, variabel dependen atau unit analisa dalam penelitian ini 

adalah alasan dibalik lahirnya kebijakan Nepal menolak bantuan rescue team 

Taiwan. Kedua ialah variabel independen atau unit eksplanasi dalam penelitian ini 

ialah Cina sebagai sistem internasional yang mempengaruhi kebijakan Nepal 
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tersebut. Level analisa yang penulis gunakan ialah induksionis karena Unit 

eksplanasi (sistem internasional) yang hendak diteliti lebih tinggi tingkat analisanya 

dibandingkan dengan Unit Analisa yang penulis gunakan.33  

 

1.6.2 Tipe Penelitian  

Tujuan penelitian selain untuk mendapatkan penggambaran (to description) 

dan peramalan suatu masalah (to prediction) terdapat pula pola penjelasan (to 

explanation) yang ditawarkan dan tidak hanya satu jenis saja melainkan kombinasi 

dari 2 atau lebih penjelasan (Variabel). Penulis tidak hanya menggambarkan 

mengenai fakta yang ada melainkan juga menganalisa melalui sebuah teori yang 

penulis gunakan dalam usaha menjawab rumusan masalah yang ada. Oleh karena 

itu di sini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif.34 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada library research 

atau kajian pustaka, yang mana data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

penulis peroleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel berita online, working paper, e-

book serta sumber media lainnya. Sumber-sumber yang dipilih merupakan sumber 

valid dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

                                                           
33 Mohtar Mas’oed, 1990,  Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : 

LP3ES, Hal.42. 
34 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung : Refika Aditama, 

Hal.9. 



29 

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deduktif. Melalui teknik 

analisa data deduktif. Metode deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada 

suatu peristiwa umum dan kemudian diakhiri dengan suatu kesimpulan yang 

sifatnya lebih khusus. Selain itu, penulis mampu menjelaskan alur kronologis suatu 

permasalahan, menilai kausalitas variabel yang ada. Teknik analisa deduktif dapat 

dilakukan dengan berbagai tahapan. Yakni, pemilihan, penentuan fokus dan 

penyederhanaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan.35 

 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi kajian ini dengan menggunakan ruang lingkup batasan 

waktu dan materi : 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah April 2015. Taiwan menawarkan 

bantuan kepada Nepal beberapa jam setelah gempa sebelum akhirnya Nepal 

menolak bantuan tersebut. Meskipun gempa Nepal ini terjadi sebanyak dua kali 

dalam kurun waktu dua bulan (27 April dan 12 Mei 2015), tawaran bantuan 

sekaligus penolakan yang terjadi ini hanya pada setelah gempa bumi di bulan April 

2015. 

b. Batasan Materi 

                                                           
35 Miles, M. B. dan Huberman, A. M, 1984, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of 

NewMethods. California: SAGE publications. Hal 15-21 
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Penulis fokus pada penyebab yang melatarbelakangi penolakan bantuan 

rescue team oleh Nepal terhadap Taiwan, penulis tidak menganalisa tentang respon 

Taiwan, tetapi hanya kepada penyebab penolakan bantuan tersebut. 

 

1.7  Hipotesa 

 Melalui teori realisme neoklasik, penelitian ini berusaha menjelaskan 

bagaimana pengaruh sistem internasional bagi suatu negara dalam merumuskan 

kebijakan luar negeri. Sistem internasional memiliki peran dalam menentukan arah 

kebijakan luar negeri suatu negara. Melalui sistem internasional tersebut, suatu 

negara akan merespon melalui politik domestik yang dijalankan sebelum akhirnya 

mengeluarkan suatu kebijakan. Sistem internasional yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah One Cina Policy. Sebagai sistem internasional, One China 

Policy juga mampu memberikan pengaruh tersendiri bagi politik domestik Nepal. 

Selain One China Policy, Nepal juga memiliki hubungan historis dengan Cina. Hal 

tersebut merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penolakan oleh 

Nepal terhadap Taiwan.  

 

1.8  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang 

ada yakni, mengapa Nepal menolak bantuan rescue team Taiwan ?. Penelitian ini 

berusaha menemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut dengan menggunaka 

teori realisme neoklasik. Penelitian ini terdiri dari lima bab. 
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Bab pertama, berisi latar belakang masalah dengan mengungkapkan fakta-

fakta yang terjadi mulai dari gempa hingga penolakan bantuan tersebut terjadi. 

Selain itu juga berisi metode penulisan, teknik analisa data, batasan waktu dan 

materi hingga hipotesa guna memberikan batasan yang jelas tentang masalah yang 

diteliti. Bab kedua, berisi mengenai jumlah bantuan asing yang dikirimkan oleh 

negara-negara dan organisasi internasional ke Nepal yang kemudian penulis 

rangkum pada Tabel 2.1 dan 2.2. 

Bab ketiga berisi tentang kebijakan luar negeri Nepal secara umum serta 

penulis juga menyertakan kebijakan Nepal terkait bantuan asing. Selanjutnya, bab 

keempat berisi mengenai pengaruh pengaruh Cina bagi Nepal dengan memahami 

terlebih dahulu hubungan diantara keduanya serta sekaligus memahami pengaruh 

One China Policy bagi Nepal.  

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam penelitian 

serta penulis juga memberikan saran guna sebagai referensi untuk penulisan-

penulisan selanjutnya yang masih dapat untuk diidentifikasi lebih lanjut dengan 

sudut pandang yang berbeda. 

 

 

 


