
iii 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya adalah asli dan belum 

perna diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maupun di perguruan 

tinggi lainnya. 

 

Dalam skripsi saya tidak terdapat karya, ide, dan pendapat orang 

lain, terkecuali tertulis dengan jelas pada referensi yang 

dicantumkan dalam skripsi dengan disebutkan nama dan 

dicantumkan pula pada daftar pustaka. 

 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di 

kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan diproses 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

 

             Yogyakarta, 17 Desember 2018 

 

 

 

 

 

Sitti Nuraisyah Amaliah Asnuri 

  



iv 
 

MOTTO 

 

 

 

 

 

 

“teruslah berbuat baik pada lingkunganmu dan seluruh semesta 

akan membalas kebaikanmu hari ini, besok, atau kapan pun 

saat kamu membutuhkannya....” 
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ABSTRACT 

The political economy of a country is related to one another and 

always influences each other on whatever policy applied. For 

example, in the case raised by the author, it is about how the 

economy of Nepal is under a democratic system of government. 

Nepal as a poor-developing country maximizes its industrial 

production activities to increase its economic growth rate. The 

development of this production is predicted to run more 

optimally under a democratic government system. With such 

assumptions, in 2016 Nepal succeeded in implementing a more 

democratic system in the government system and its constitution 

even though the conditions of education and facilities in Nepal 

did not support the implementation of democracy in the country. 

This triggered negative implications on its bilateral relations 

with other countries which later caused Nepal's domestic 

economic condition to decline and even reached its lowest point 

in the last 10 years in Nepal. 

Keywords: Democracy, government system, economic stability, 

bilateral relations between countries.  
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DAMPAK DEMOKRATISASI SISTEM 

PEMERINTAHAN TERHADAP STABILITAS EKONOMI 

DI NEPAL TAHUN 2016 

 

ABSTRAK 

 

Politik ekonomi sebuah negara saling terkait satu sama 

lain dan selalu saling mempengaruhi pada apapun kebijakan yang 

berlaku. Sebagai contoh pada kasus yang diangkat oleh penulis 

yakni mengenai bagaimana kondisi perekonomian Nepal di 

bawah sistem pemerintahan yang demokratis. Nepal sebagai 

negara miskin-berkembang memaksimalkan kegiatan produksi 

industrinya untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonominya. 

Perkembangan produksi ini diprediksi akan berjalan lebih 

maksimal di bawah sistem pemerintahan yang demokratis. 

Dengan asumsi seperti demikian, pada tahun 2016 Nepal berhasil 

menerapkan sistem yang lebih demokratis pada sistem 

pemerintahan dan konstitusinya walaupun kondisi pendidikan 

dan fasilitas Nepal belum mendukung akan berlakunya 

demokrasi di negara tersebut. Hal ini memicu implikasi negatif 

pada hubungan bilateralnya dengan negara lain yang kemudian 

menyebabkan kondisi perekonomian dalam negeri Nepal 

menurun bahkan mencapai titik paling rendah sepanjang 10 

tahun terakhir di Nepal. 

 

Kata Kunci : Demokrasi, sistem pemerintahan, stabilitas 

ekonomi, hubungan bilateral antar negara. 

 

 

 


