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BAB II 

GAMBARAN TENTANG PROFIL NIGERIA 

 

2.1 Kondisi Sosial Masyarakat Nigeria 

Nigeria merupakan salah satu negara bagian Afrika yang memiliki jumlah 

penduduk terpadat. Menurut data yang disebarkan oleh Worldometers hingga tahun 

2016 jumlah penduduknya mencapai 185.787.025 jiwa dengan berbagai macam latar 

belakang suku, kepercayaan (agama), etnis dan bahasa yang berbeda-beda.33 Terdapat 

beberapa suku (etnis) yang mendominasi beberapa daerah bagian di Nigeria yang 

diantaranya adalah Hausa dan Fulani 29% di bagian utara, Yoruba 21% di bagian 

barat, Igbo (Ibo) 18% di bagian timur, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5% dan Tiv 

2,5%.34 Selain itu ada beberapa kelompok etnis kecil yang tersebar di wilayah Nigeria 

seperti Igala, Idoma, Igbirra, Nupe, Efik, Ekoi , Edo, Urhobo dan Itsekiri.35 Sekitar 

50% penduduk Nigeria beragama Islam, 40% beragama Kristen dan 10% masih 

menganut agama tradisional.36 

 

                                                           
33 Worldometers, Log. Cit. 
34 The World Factbook, Log.Cit. 
35 Rofita Fadilatin Naila, 2014, Federation of Muslim Women’s Associations in Nigeria (FOMWAN) 

Studi Perjuangan Pendidikan dan Kesehatan Perempuan, Skripsi, Surabaya: Jurusan Sejarah dan 
Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
hal. 16, diakses dalam http://digilib.uinsby.ac.id/373/5/Bab%202.pdf (31/12/2016, 21.01 WIB) 

36 Agama tradisional ini seperti animisme dan dinamisme. Selain itu ada beberapa masyarakat atau 
kelompok yang mengkombinasikan praktek-praktek dari agama lainnya. Fradana Ananta Yunif. dkk, 
Op. Cit., hal. 2. 
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Gambar 2.1. Peta Penyebaran Etnis di Nigeria37  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya penduduk yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang 

berbeda seringkali menjadi pemicu adanya konflik di Nigeria. Selain itu, tingginya 

sentimental karena perbedaan pendistribusian pembangunan yang disebabkan oleh 

perbedaan sistem sosial yang berlaku juga menjadi penyebab adanya perselisihan 

antar etnis maupun agama yang ada di Nigeria. Hal ini sudah terjadi ketika Inggris 

menjajah Nigeria dan para koloni Inggris menerapkan sebuah kebijakan yaitu Pax 

Brittanica. Pax Britanica merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Inggris 

ketika menjajah sebuah negara. Inggris bebas menerapkan segala macam kebijakan 

untuk mendapatkan kentungan bagi dirinya. Hal ini dilakukan dengan cara 

penguasaan Inggris terhadap sektor industri, jalur perdagangan dan militer. 

                                                           
37 Nigeria Map: Language, diakses dalam 

http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/world/niger
ia/images/map-1979-linguistic.jpg|||Nigeria Map – Language (05/01/2017, 16.06 WIB) 
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Salah satu yang dilakukan oleh koloni Inggris ketika pada masa itu adalah 

pembagian wilayah antara Nigeria Utara dan Nigeria Selatan. Mayoritas penduduk 

Nigeria yang beragama Islam bertempat tinggal di Nigeria bagian utara sedangkan 

penduduk yang beragama Kristen mayoritas bertempat tinggal di Nigeria bagian 

selatan. Kebijakan pembagian wilayah tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan 

terhadap umat muslim untuk berada di wilayah utara karena wilayah selatan terutama 

di daerah delta merupakan wilayah yang kaya akan minyak bumi. Selain itu dalam 

penerapannya, koloni Inggris mempersulit mekanisme perijinan umat muslim yang 

akan bepergian atau membangun sebuah tempat untuk beribadah (masjid).38 Akan 

tetapi kebijakan tersebut tidak berlaku bagi umat kristiani.  

Adanya disparitas pembangunan antara Nigeria utara dan selatan juga 

seringkali ditemukan baik dalam aspek pendidikan, ekonomi maupun infrastruktur. 

Tingkat kemiskinan penduduk Nigeria utara kurang lebih dua kali lebih tinggi dari 

pada Nigeria bagian Selatan (72% di Timur-Utara dibandingkan dengan Timur-

Selatan dan rata-rata nasional 54%).39 Sebelum masa kemerdekaan Nigeria 

perwakilan dari misionaris agama Islam dan Kristen telah memiliki kurikulum untuk 

sistem pengajaran untuk pengikutnya masing-masing.40  

                                                           
38  Fradana Ananta Yunif. dkk, Op. Cit., hal. 2. 
39  Rofita Fadilatin Naila, Op. Cit., hal. 20 
40 Sistem pengajarannya masih dalam metode pembelajaran yang diberikan dalam kelompok-

kelompok kecil. 
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Pada tahun 1950 Inggris mengizinkan badan-badan misionaris Kristen untuk 

mulai memperkenalkan pendidikan dengan gaya Barat di Nigeria.41 Hal tersebut 

menyebabkan banyaknya bermuculan sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan 

disamping sekolah Al-Quran. Para pemimpin agama di Nigeria tidak ingin misionaris 

Kristen mengganggu Islam, dan pendidikan Islam tetap harus diberikan di sekolah-

sekolah Islam tradisional. Kemudian pada tahun 1970 pemerintah Nigeria mengambil 

alih untuk menjalankan sistem pendidikan yang ada.42 Akan tetapi dalam 

implementasinya dana pendidikan tidak distribusikan dengan tepat dan seimbang, 

khususnya di Nigeria Utara. 

Maka secara tidak langsung Kebijakan Pax Brittanica ini telah menyebabkan 

adanya pola awal diskriminasi di Nigeria, karena memunculkan ketidakadilan dalam 

pendistribusian pembangunan. Sejak tahun 1990-an mulai banyak bermunculan 

konflik-konflik yang disebabkan oleh pergesekan antar etnis maupun agama. 

Contohnya seperti konflik yang terjadi di distrik Tafawa Balewa Bauchi dan konflik 

yang terjadi akibat perbedaan preferensi pemilih berbasis agama pada pemilu pada 

tahun 2011.43 Kedua konflik ini terjadi karena ketidakseimbangan antara hubungan 

sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. 

 

 

                                                           
41 Government and Society, diakses dalam https://www.britannica.com/place/Nigeria/Government-and-

society#toc55302 (06/01/2017, 20.38 WIB) 
42 Rofita Fadilatin Naila, Op. Cit., hal. 22 
43 Andrew Walker, Op. Cit., hal. 2 
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2.2 Kondisi Perpolitikan Nigeria 

Nigeria telah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem negaranya. 

Awalnya beberapa etnis besar di Nigeria mendirikan kerajaan untuk membatasi 

wilayah kekuasaannya. Pada abad 15-an rakyat Hausa  mendirikan kerajaan miliknya 

di daerah Bornu dan Yoruba mendirikan kerajaan yang sangat berpengaruh di 

masanya yaitu Benin dan Oyo. Kemudian pada tahun 1804-1808 berdiri sebuah 

kerajaan kekhalifahan Nigeria yaitu kerajaan Khalifah Sokoto.44 Selanjutnya pada 

tahun 1821 Inggris datang untuk pertama kalinya ke Nigeria ke wilayah kerajaan 

Bornu.45 Ekspedisi ini dilakukan untuk memperluas wilayah perdagangan kelapa 

sawit dan menyebarkan kekuatannya di wilayah Afrika termasuk Nigeria.46 

Keberhasilan Inggris dalam mengintervensi segala urusan di Yoruba dan Delta Niger 

semakin terlihat pasca Inggris berhasil menggabungkan beberapa perusahaan Afrika 

dengan Royal Niger Company (RNC) dan RNC mampu menguasai seluruh wilayah 

Nigeria.47 Sehingga pada Berlin-West Africa Conference tahun 1884 Nigeria disahkan 

menjadi wilayah kekuasaan Inggris.48 

                                                           
44 Country Profile Nigeria, July 2008, Library of Congress-Federal Research Division, hal. 3, diakses 

dalam https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria-new.pdf (09/01/2017, 19.30 WIB) 
45 History of Nigeria, diakses dalam 

http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ad41 (08/01/2017, 19.48 WIB) 
46 Segala hal yang berhubungan dalam transaksi penjualan kelapa sawit Inggris di Nigeria tidak 

terlepas dari pengaruh perpolitikan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris. Karena perjalanan 
ekspedisi para koloni Inggris tersebut dibiyai secara penuh oleh pemerintahan Inggris. 

47 Royal Niger Company (RNC) sebuah perusahaan yang didirikan dan dikelola secara penuh oleh 
kolonial Inggris di Afrika. 

48 Konferensi ini dilakukan untuk memisahkan wilayah jajahan Inggris, Jerman dan Perancis. Karena 
pada tahun yang bersamaan ketiga negara tersebut ingin menguasai wilayah Nigeria. Baca 
selanjutnya, Berlin West Africa Conference, diakses dalam  
https://www.britannica.com/event/Berlin-West-Africa-Conference (09/01/2017, 20.27 WIB).  
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Pada awal masa pemerintahannya Inggris memutuskan untuk membagi 

Nigeria menjadi dua wilayah utara dan selatan. Selain itu mereka memutuskan Sir 

Frederick Lugard menjabat sebagai komisaris tinggi dari Protektorat Utara Nigeria 

pada tahun 1900.49 Pada tahun 1914 Lugard berhasil menggabungkan Nigeria Utara 

dan Nigeria Selatan menjadi wilayah proktetorat Inggris dan menunjuk Hugh Clifford 

sebagai penggantinya untuk memerintah Nigeria.50 Semasa pemerintahannya Hugh 

Clifford mulai mengajarkan nilai-nilai Barat dan menerapkan Pax Brittanica di 

Nigeria. Hugh memperkenalkan tentang teknologi modern, konsep sosial politik 

Barat dan misi Kristenisasi.51 Akan tetapi kebijakan tersebut ditolak di Nigeria Utara 

karena Inggris dibatasi oleh kekuatan emirat yang tidak mau menerima ajaran-

ajarannya.  

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Inggris selama pemerintahannya 

menimbulkan kesenjangan-kesenjangan dalam pembangunan yang mengakibatkan 

adanya berbagai macam perpecahan regional. Inggris tidak mempertimbangkan 

bahwa masing-masing etnis maupun agama yang ada di Nigeria ingin melestarikan 

budaya aslinya masing-masing dan mendapatkan distribusi pembangunan yang 

seimbang. Pada tahun 1939 terjadi perpecahan antar etnis yang mengakibatkan 

perpecahan wilayah Nigeria pada tahun 1951 yang pada awalnya Nigeria terbagi atas 

Nigeria Utara dan Selatan, menjadi tiga bagian yang di dominasi oleh beberapa etnis 

                                                           
49  Country Profile Nigeria, Op. Cit., hal.3 
50  History of Nigeria, Op. Cit. 
51 The Historian, diakses dalam http://www.nigeriainfonet.com/nigeriahistory.htm (10/01/2017, 01.53 

WIB) 
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yaitu Hausa-Fulani di Nigeria Utara, Yoruba di barat daya dan Igbo di Tenggara.52 

Selain itu pada tahun 1929 terjadi protes besar-besaran terhadap kebijakan 

pemerintahan Inggris yang dilakukan oleh gerakan populis Islam yang dipimpin oleh 

Kano di utara pada tahun 1929 dan 1940-an.53 

Nigeria resmi menjadi negara persemakmuran Inggris pada tanggal 1 Oktober 

1960 dengan mewariskan sistem negara yang diwariskan oleh Inggris. Republik 

Nigeria pertama kali dipimpin oleh Presiden Nnamdi Azikiwe dan Abu Bakar Tafawa 

balewa perdana menteri yang terpilih pada pemilihan parlemen pertama pada bulan 

Desember 1964.54 Selama perkembangannya Nigeria mengalami beberapa kali 

perubahan dalam konstitusi terlebih paska masa pemerintahan militer kolonial Inggris 

di Nigeria. Perubahan-perubahan ini dilakukan karena banyaknya kepentingan yang 

disesuaikan oleh setiap rezim. Hal ini terjadi karena ketidak seimbangan 

pendistribusian hasil pembangunan, termasuk dalam pendistribusian hasil politik, 

sehingga pemerintah dituntut untuk memfasilitasi secara seimbang dalam kursi 

pemerintahan. Sehingga banyak sekali kelompok (etnis maupun agama) masyarakat 

yang terjebak dalam perselisihan kelompok-kelompok sipil. yang disebabkan oleh 

ketidak seimbangan pendistribusian hasil, sehingga pemerintah dituntut untuk 

memfasilitasi secara seimbang dalam kursi pemerintahan. Akan tetapi perubahan 

                                                           
52 Pembagian wilayah ini dilakukan Inggris untuk meredam konflik-konflik antar etnis yang terjadi di 

Nigeria. History of Nigeria, Op. Cit. 
53 History of Nigeria, Op. Cit. 
54 Chapter I Geographical, Historical and Political Profiles of Nigeria, hal. 12, diakses dalam 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/2001/9/09_chapter%201.pdf (21/01/2017, 21.00 
WIB) 
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konstitusi tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan bagi sistem politik 

Nigeria.  

Tabel 2.1 : Perubahan Konstitusi Masa Kolonial Inggris di Nigeria 

No. Tahun Konstitusi 
1. 1992 The Clifford Constitution 
2. 1946 The Richard Constitution 
3. 1951 The Machperson Constitution 
4. 1953 The Constitutional Constitution 
5. 1954 The Lytleton Constitution 
6. 1960 Independence Constitution 

 

Nigeria telah mengalami kurang lebih 13 kali pergantian kepemimpinan 

(presiden) negara. Dinamika pergantian kepemimpinan Nigeria sebagian besar 

disebabkan oleh adanya percobaan kudeta dan pembunuhan dari rezim sebelumnya. 

Rezim Tafawa berakhir dengan meninggalkan krisis ekonomi dan ketidakstabilan 

dalam perpolitikannya. Karena dalam masa pemerintahan Tafawa Balewa tidak 

menerapkan praktik-praktik politik yang sesuai dengan konstitusi dan adil. Sebagian 

besar kursi parlemen diisi oleh perwakilan dari militer-militer negara dari tahun 1960-

1999.55  

Pada tahun 1966 Jenderal Aguiyi Ironsi terpilih untuk menggantikan Nnamdi 

sebagai presiden Nigeria.56 Akan tetapi kepemimpinan beliau tidak berjalan lama 

karena beliau terbunuh dalam proses pengkudetaan yang dilakukan oleh masyarakat 

sipil. Kemudian ia digantikan oleh Yakubu Guwon yang memerintah hingga tahun 

                                                           
55 Ibid., hal. 13 
56 Ibid., hal. 13 
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1975.57 Pada masa pemerintahannya pembangunan ekonomi juga tidak dapat 

terkontrol dengan baik. Rezimnya berakhir karena ia dihentikan melalui kudeta yang 

dilakukan oleh pihak militer. Hingga pada akhirnya ia memberikan kekuasaaan 

penuhnya kepada Brigadir Murtala Ramat Mohammed untuk melanjutkan 

kepemimpinannya sebagai kepala negara.  

Mohammed berusaha untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan 

berusaha untuk meningkatkan sektor swasta. Selain itu ia juga memindahkan ibukota 

yang sebelumnya berada di Lagos ke wilayah yang lebih sentral, Abuja.58 Akan tetapi 

Presiden Mohammed di kudeta dari pemerintahannya sehingga untuk sementara 

pemerintahan Nigeria digantikan oleh Letnan Jenderal Olusegun Obasanjo. Pada 

tahun 1976 ia membantu menyusun dan mensosialisasikan konstitusi Nigeria yang 

baru yang diadopsi dari konstitusi Amerika Serikat.59 Obasanjo menginginkan 

pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif 

dan yudikatif selain itu Nigeria mulai akan menganut sistem presidensial sebagai 

sistem negaranya. Konstitusi tersebut disahkan pada tahun 1979 dan Nigeria memiliki 

tiga cabang pemerintahan dengan penerapan bi-cameral legislature yaitu senat dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 60 

                                                           
57 Ibid., hal. 13 
58 Nigeria Profile-Timeline, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-africa-13951696 

(22/01/2017, 21.58 WIB) 
59 Ibid. 
60 Menurut konstitusi 1999, Nigeria memiliki dua representasi dalam lembaga legislatifnya yaitu Senat 

(berjumlah 109 kursi dan ditambah 3 perwakilan dari masing-masing negara dan 1 dari Abuja) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (berjumlah 360 kursi yang dipilih oleh masyarakat sipil). Secara 
Administratif Nigeria terbagi menjadi 36 negara dan 1 wilayah khusus yaitu Abia, Adamawa, Akwa 
Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, 
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Pemilihan umum secara demokratis yang dilakukan oleh masyarakat sipil 

pertama kali dilakukan pada tahun 1979 dan terdapat lima partai besar yang ikut 

dalam kontestasi politik tersebut yaitu National Party of Nigeria (NPN), Northern 

People’s Congress (NPC), United Party of Nigeria (UPN), Nigeria People’s Party 

(NPP) dan National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC).61 Pemilihan 

tersebut dimenangkan oleh Alhaji Shehu Shagari dari partai Nationala Party of 

Nigeria (NPN).62 Selain itu NPN juga mendapatkan 36 dari 95 kursi senat, 165 dari 

443 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan memenangkan kontrol tujuh negara yaitu 

Sokoto, Niger, Bauchi, Benue, Cross River, Kwara, dan Rivers.63 Pasca pemilihan 

tersebut koalisi partai politik federal kecewa karena kekealahannya. Sehingga 

beberapa partai politik oposisi dan militer berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan 

partai NPN. Pada rezim Shagari Nigeria mengalami masa naik turunnya angka 

perekonomian karena Nigeria mengalami periode oil boom ketika awal 

pemerintahannya dan oil blost di akhir masa pemerintahannya.64 

                                                                                                                                                                      
Abuja (Ibu Kota Wilayah Federal), Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, 
Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, 
Zamfara. Baca lebih lanjut dalam Nigeria, Op.Cit. 

61 Helen Chapin Metz (ed)., 1991, Nigeria: A Country Study, Washington: GPO for the Library of 
Congress, diakses dalam http://countrystudies.us/nigeria/29.htm (23/01/2017, 18.46 WIB) 

62 Erni Setiawati, Partisipasi Politik Masyarakat Sipil dalam Demokratisasi di Nigeria, eJournal Ilmu 
Hubungan Internasional, 1(4), 2013, hal. 9, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/JURNALQUW_Repaired_%20(11-22-13-03-09-
32).pdf 

63 Helen Chapin Metz, Op. Cit. 
64 Oil Boom merupakan periode dimana tingginya permintaan minyak, sedangkan oil blost adalah masa 

dimanya permintaan produksi minyak turun sehingga sangat mempengaruh pertumbungan 
perekonomian dan perekonomian Nigeria. Karena pada tahun 1976 (ketika masa oil boom) 
pemerintah terlalu mengandalkan sektor minyak untuk menjadi penghasilan utama dan sumber dana 
pengembangan pembangunan Nigeria. 
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Shagari diduga terjebak dalam kasus penggelapan suara pada saat pemilihan 

umum kembali di tahun 1983.65 Pada akhirnya, kudeta (penggulingan pemerintahan) 

kembali terjadi.dan kudeta tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal Muhammadu 

Buhari. Muhammadu Buhari mengakhiri masa kepemimpinannya pada tahun 1985 

karena kudeta yang dilakukan oleh Ibrahim Babangida.66 Masa pemerintahan 

Babangida dipenuhi dengan permasalah-permasalahan domestik yang menyebabkan 

sebagian masyarakat Nigeria panik dan mulai melakukan gerakan oposisi terhadap 

pemerintah Nigeria. Hal tersebut disebabkan karena pertentangan kaum kristiani 

terhadap keputusan Babangida yang mengesahkan Nigeria menjadi anggota 

Organisasi Koferensi Islam pada tahun 1986.67 Selain itu penurunan perekonomian 

dan meledaknya angka pengangguran juga menjadi permasalahan dalam masa 

tersebut, sehingga ia pemerintah Nigeria harus melakukan devaluasi (penurunan 

jumlah) mata uang dan mengajukan permohonan dukungan dana dari Bank Dunia.  

Ibrahim Babangida berhasil memimpin Nigeria selama dua periode hingga 

pada akhirnya ia harus diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Ernest 

Shonekan.68 Shonekan merupakan presiden sementara yang hanya melanjutkan sisa 

pemerintahan Babangida. Pada tahun 1993 Nigeria dipimpin oleh Jenderal Sani 

Abacha hingga ia meninggal pada tahun 1998 dan sisa masa pemerintahan Abacha 

                                                           
65 Chapter I Geographical, Historical, and Political Profiles of Nigeria, Op. Cit., hal. 15 
66 Nigeria Profile-Timeline, Loc. Cit. 
67 Nigeria secara sah menjadi negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 01 

Oktober 1986, diakses dalam http://ilmupengetahuanumum.com/negara-anggota-oki-organisasi-
kerjasama-islam/ (23/01/2017, 05.23 WIB) 

68 Menurut Konstitusi 1979 Nigeria  masa pemerintahan seorang presiden selama 4 tahun dan ia bisa 
menjabat sebagai presiden maksimal selama 2 periode. 
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kemudian dijalankan oleh Mayor Jenderal Abdulsalami Abubakar hingga terpilihnya 

Olesegun Obasanjo yang memenangkan pemilihan umum pada tahun 1999.69 

People's Democratic Party (PDP) memenangkan sebagian besar kursi parlemen 

dalam posisi Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).70 

Masa pemerintahan Mayor Jendral Abdulsalami Abubakar merupakan akhir 

dari masa  kekuasaan militer sebagai presiden di Nigeria. Pada masa pemerintahan 

Olesegun Obasanjo terjadi peninjauan kembali terhadap konstitusi 1979. Berdasarkan 

konstitusi 1999 majelis nasional mempunyai kewajiban untuk membuat sebuah 

peraturan ataupun undang-undang yang dapat menunjang perdamaian, ketertiban dan 

keberlangsungan pemerintahan yang baik. Akan tetapi majelis nasional tidak 

memiliki kuasa untuk mengganti peraturan ataupun undang-undang yang 

berhubungan langsung dengan operasionalisasi yurisdiksi pengadilan di lembaga 

hukum federal Nigeria. Karena pedoman hukum federal Nigeria telah diatur 

sepenuhnya dalam konstitusi 1999. Majelis nasional hanya dapat membuat sebuah 

regulasi dalam undang-undang jika terdapat sebuah permasalahan yang sedang 

dihadapi dalam negara dan tetap harus disesuaikan dengan konstitusi yang sedang 

berlaku yaitu konstitusi 1999.  

Selain itu, konstitusi Nigeria memberikan kebebasan pribadi bagi negara-

negara bagian termasuk negara bagian yang menerapkan sistem sekuler, seperti 12 

negara yang menerapkan hukum syariah Islam dalam negaranya dapat membuat 

                                                           
69 Nigeria Profile-Timeline, Loc. Cit. 
70 Chapter I Geographical, Historical, and Political Profiles of Nigeria, Op. Cit., hal. 16 
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sebuah regulasi undang-undang maupun peraturan yang sesuai dengan keadaan 

lingkungannya.71 Perubahan-perubahan dalam regulasi ini dilakukan sebagai solusi 

untuk mengatasi ketegangan di negara-negara di Nigeria bagian Utara. Mayoritas 

penduduk menginginkan pemerintah Nigeria untuk menerapkan hukum-hukum 

syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Ketegangan ini sempat menjadi 

penghambat pertumbuhan Nigeria. Kemudian pemilihan umum kembali dilaksanakan 

pada tahun 2003 dan Obasanjo terpilih kembali dengan total lebih dari 60% suara.72  

Pasca terjadinya permasalahan di utara, masalah kembali muncul di Nigeria 

bagian selatan. Konflik ini terjadi karena beberapa kelompok masayarakat melakukan 

protes atas eksploitasi hasil minyak secara besar-besaran yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahan minyak non lokal di Nigeria. Eksploitasi tersebut tidak 

seimbang dengan pendistribusian hasil pendapat terhadap masyarakt lokal dan 

pembangunan. 

Pada tahun 2007 Obasanjo kembali mencalonkan diri menjadi seorang 

presiden. Akan tetapi ia kalah dan Umaru Yar’Adua yang memenangkan kontestasi 

tersebut.73 Presiden Umaru Yar’Adua tidak dapat bertahan lama karena ia menderita 

penyakit radang selaput jantung yang cukup parah sehingga mengganggu aktifitasnya 

dalam memimpin Nigeria.74 Hal tersebut mulai dibahas beberapa kabinetnya hingga 

diajukan sebagai sebuah permasalahan yang harus segera di bahas di Pengadilan 

                                                           
71 Ke-12 negara bagian tersebut adalah Sokoto, Zamfara, Katsina, Kano, Jigawa, Yobe, Borno, Kebbi, 

Niger, Kaduna, Bauchi dan Gombe. 
72 Nigeria Profile-Timeline, Loc. Cit. 
73 Presiden Nigeria Didesak Mundur, Republika, 20 Januari 2010 
74 Tenggat 14 Hari untuk Presiden Nigeria, Media Indonesia, 12 Januari 2010 
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Federal Nigeria. Kemudian Pengadilan Federal Nigeria memutuskan bahwa wakil 

presiden, Jonathan Goodluck diberikan kewenangan eksekutif secara penuh selama 

presiden tidak memenuhi tugasnya sebagai seorang presiden.75  

Hal ini menimbulkan banyak sekali aksi protes yang dilakukan oleh penduduk 

yang beragama Islam di Nigeria karena pemerintah pada periode sebelumnya telah 

menyepakati adanya rotasi agama bagi jabatan presiden setiap kali diadakannya 

pemilihan umum. Jika presiden pada periode sebelumnya adanya umat Kristiani maka 

pemimpin pada periode setelahnya berasal dari umat Islam.76 Selain itu masyarakat 

menilai bahwa hal tersebut ilegal karena tidak ada fungsi secara formal yang 

diberikan kepada wakil presiden. 

Jonathan menggantikan kepemimpinan hingga meninggalnya Umaru pada 

tahun 2010 dan ia secara resmi diangkat menjadi presiden setelah terpilih dalam 

pemilu pada bulan Maret 2011.77 Terpilihnya Presiden Jonathan mengundang banyak 

sekali kontroversi dari masyarakat. Jonathan menjadi presiden hingga pada 

Muhammadu Buhari memenangkan pemilihan presiden pada Maret 2015. 

 

 

 

 

                                                           
75 Absennya Presiden Nigeria Digugat, Kompas, 13 Januari 2010 
76 Politik Nigeria-Presiden Lintas Agama, diakses dalam http://www.anneahira.com/politik-

nigeria.htm (24/01/2017, 21.31 WIB) 
77 Nigeria Profile-Timeline, Loc. Cit. 
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Tabel 2.2 : Daftar Presiden Nigeria 1960-2015 

Masa 

Pemerintahan 

Kepala Negara Kepala 

Pemerintahan 

1960-1966 Nnamdi Azikiwe Tafawa Balewa 
1966 Aguiyi Ironsi - 

1966-1976 Yakubu Guwon - 
1976-1979 Murtala Ramat Mohammed (dikudeta 

pada 1976 dan digantikan sementara 
oleh Olesegun Obassanjo) 

- 

1979-1983 Alhaji Shehu Shagari - 
1983-1985 Muhammadu Buhari - 
1985-1993 Ibrahim Babangida - 

1993 Ernest Shonekan - 
1993-1998 Sani Abacha - 
1998-1999 Abdulsalami Abubakar - 
1999-2007 Olesegun Obassanjo - 
2007-2010 Umaru Yar’Adua (Meninggal pada 

tahun 2010, digantikan sementara oleh 
Wakil Presiden Jonathan Goodluck) 

- 

2011-2015 Jonathan Goodluck - 
 

 

2.3 Kondisi Perekonomian Nigeria 

Negara Republik Federal Nigeria, atau yang biasa disebut Nigeria merupakan 

salah satu negara di benua Afrika bagian barat dengan luas wilayah 923.768 km².78 

Pada bagian utara Nigeria berbatasan dengan Niger, bagian barat berbatasan dengan 

Benin, bagian timur berbatasan dengan Kamerun, bagian timur laut berbatasan 

dengan Chad. Sebagian besar wilayah Nigeria terdiri atas dataran rendah yang 

merupakan daerah aliran sungai Niger, sedangkan sebagian daerah lainnya terletak 

                                                           
78 Nigeria, Sahel and West Africa Club, diakses dalam 

http://www.oecd.org/swac/publications/Nigeria_e-version_en_light.pdf (31/12/2016. 16.36 WIB) 
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pada daerah dataran tinggi Nigeria bagian timur, karena wilayahnya berbatasan 

dengan puncak tertinggi Gunung Vogel, Kamerun. Sumber daya alam utama Nigeria 

terdiri dari gas alam, minyak bumi, timah, bijih besi, batu bara, batu kapur, niobium, 

dan seng. 

Populasi masyarakat yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah 

menawarkan potensi yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Nigeria. Akan 

tetapi pada kenyataannya tingkat kemiskinan sangat tinggi, disparitas pembangunan, 

angka korupsi yang tinggi, ketidakstabilan dalam politik negara dan ekspor minyak 

yang berlebihan telah menyebabkan permasalahan dalam perekonomian Nigeria. 

Pada awalnya, pendapatan perekenomian Nigeria berasal dari sektor pertanian, 

kehutanan perikanan dan minyak. Secara pembagian wilayah, wilayah Nigeria bagian 

utara mayoritas adalah daerah pegunungan yang menghasilkan beberapa jenis produk 

pertanian dan lahan hutan seperti singkong, kakao, jagung, millet, kelapa sawit, 

kacang, beras, karet, sorgum, dan ubi jalar dan produksi kayu. Pada tahun 2005 total 

subsektor kehutanan, produksi kayu bulat mencapai sedikit lebih dari 70 juta meter 

kubik.79 

Sedangkan di daerah selatan (Nigeria Barat dan Tenggara) merupakan 

wilayah penghasil minyak dengan jumlah produksi yang sangat besar. Nigeria 

merupakan salah satu negara anggota OPEC dengan urutan ke-9 penghasil minyak 

dan gas bumi di dunia. Setiap harinya Nigeria dapat menghasilkan minyak sebesar 

                                                           
79 Country Profile: Nigeria, Op. Cit 
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2,36 juta barrel dan gas alam untuk sebesar 28,27 milyar m³, cadangan minyak 

mentah sebesar 37,14 miliar barrel dan cadangan gas alam sebesar 5,11 triliun m³.80  

Gambar 2.2. Peta Sumber Daya Alam Nigeria81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penemuan minyak dengan jumlah yang banyak telah membawa perubahan 

sumber utama pemasukan keuangan Nigeria. Sejak tahun 1958 ketika di bawah rezim 

militer, sumber pendapatan negara yang didapatkan dari hasil ekspor hasil-hasil 

pertanian telah tergantikan oleh ekspor minyak.82 Hingga tahun 1976 sektor minyak 

berkontribusi sebesar 94% dalam ekspor Nigeria, terlebih pasca perang saudara pada 

                                                           
80 Perusahaan Minyak Negara dengan Produksi Melimpah, Log. Cit. 
81 Nigeria Map: Economic Activity, diakses dalam 

http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/world/niger
ia/images/map-1979-econ.jpg|||Nigeria Map - Economic Activity (05/01/2017, 15.50 WIB) 

82 Ann Genova dan Toyin Falola, Oil in Nigeria: A Bibliographical Reconnaissance- History in Africa, 
Vol. 30 (2003), African Studies Association, hal. 137 dalam Fahnia Chairawaty, Op. Cit, hal. 40 
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tahun 1970-an Nigeria mengalami periode oil boom.83 Hal ini mengakibatkan 

pemerintah mengesampingkan pembangunan dan peningkatan produksi hasil-hasil 

dalam sektor pertanian.  Sehingga Nigeria harus meng-impor sebagian besar bahan 

pokok makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.  

Keterpurukan ekonomi Nigeria menjadi buruk pasca periode oil boom 

berakhir pada awal tahun 1976.84 Nigeria banyak sekali mengalami defisit dalam 

keuangan negara. Sehingga pada saat itu pemerintahan Nigeria dibawah pimpinan 

Jendral Obasanjo (1976-1979) melakukan langkah-langkah penghematan dan 

memperkenalkan sistem lelang valuta asing agar dapat mendevaluasi nilai mata 

uangnya. Kebijakan ini berhasil menumbuhkan PDB rata 5,4% per tahun pada tahun 

1986-1990.85  

Pada tahun 1996, Bank Dunia melaporkan bahwa sekitar $ 2 miliar dialihkan 

di rekening bank rahasia pemerintah dan hilang karena praktek-praktek penipuan di 

terminal minyak.86  Hingga akhirnya Nigeria masuk ke dalam catatan negara yang 

sedang diawasi karena praktek korupsi. Angka korupsi tersebut terus meningkat dari 

tahun ke tahunnya. Menurut data Transparency International’s 2007 Corruption 

Perceptions Index Nigeria merupakan urutan ke 147 dari 179 negara yang memiliki 

                                                           
83 Periode oil boom  adalah periode dimana pemerintah Nigeria memfokuskan untuk meningkatkan 

investor negara melalui sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah menggunakan pemasukan dari 
sektor minyak untuk meningkatkan kualitas barang impor. Fahnia Chairawaty, Op. Cit, hal. 40-41 

84 Fahnia Chairawaty, Op. Cit., hal. 41 
85 Nigeria-Economy, diakses dalam http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Nigeria-

ECONOMY.html (14/01/2017, 23.49 WIB) 
86 Ibid. 
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permasalahan korupsi dan pada tahun 2008 Nigeria merupakan urutan ke  108 dari 

178 negara menurut data Bank Dunia. 87 

Nigeria selalu mengalami permasalahan dengan penjualan minyak yang 

mengalami fluktuasi harga pasar yang tidak terduga. Pada tahun 2015 hal ini terjadi 

pertumbuhan PDB menurun sekitar 3% dari sebelumnya yang disebabkan oleh harga 

menurunnya harga minyak dan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang diberikan 

oleh pemerintah.88 Selain itu kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai, 

tidak adanya upaya pembaharuan sumber daya, lambatnya negara dalam memutuskan 

keputusan dalam perdagangan dan proses administrasi secara hukum, buruknya 

sistem keamanan negara dan menjulangnya angka korupsi yang terjadi. Setiap rezim 

yang berkuasa di Nigeria telah mencoba segala upaya untuk mengendalikan hal 

tersebut. Akan tetapi permasalahan yang ditemukan masih tetap sama setiap 

tahunnya.  

Diagram 2.1. Produksi Minyak Mentah Nigeria 1976-201689 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Country Profile Nigeria, Op. Cit., hal.11 
88 Nigeria Economy-overview, diakses dalam 

http://www.indexmundi.com/nigeria/economy_overview.html (25/01/2017, 02.39 WIB) 
89 Nigeria-Produksi Minyak Mentah, diakses dalam http://id.tradingeconomics.com/nigeria/crude-oil-

production (25/01/2017, 02.52 WIB) 
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Sehingga pemerintah berusaha untuk mengendalikan hal tersebut dengan 

menjalankan sektor industrialisasi dan mengembangkan kembali sektor pertanian. 

Akan tetapi program itu tidak dapat berjalan karena mayoritas masyarakat yang 

awalnya bekerja bekerja di lahan pertanian memutuskan untuk meninggalkan 

lahannya dan memilih menjadi masyarakat urban di kota sebagai pekerja di sektor 

minyak. Pembangunan industrialisasi yang berlebihan di Nigeria telah menyebabkan 

kerusakan lingkungan yang sangat serius dan mengakibatkan kerusakan tanah pada 

lahan pertanian. Sehingga banyak sekali tumbuhan dan binatang ternak yang mati. 

Selain itu kurangnya pendanaan untuk meningkatkan pembangunan dan minimnya 

kualitas sumber daya manusia juga menjadi kendala terbesar bagi Nigeria untuk 

meningkatkan perekonomiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




