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AZERBAIJAN MERDEKA : 
PENCAPAIAN, MASALAH 
DAN PROSPEK

Pada tahun 1991 telah dilaksanakan Deklarasi  
pemulihan kembali kemerdekaan negara 
Republik Azerbaijan. Azerbaijan sebagai sebuah 

negara yang sudah berproklamasi tetapi belum 
melakukan tahapan pembentukan sebagai sebuah 
Negara yang bebas merdeka ini, terlebih dahulu 
menghadapi rintangan-rintangan yang serius, salah 
satu diantaranya yang cukup crusial adalah ancaman 
nyata terhadap keutuhan wilayah teritorialnya. 
Adapun rintangan-rintangan yang lain ini adalah: 
pembuatan dan pengesahan undang-undang utama, 

pembentukan aparatur negara dan lembaga-lembaga 
negara, penentuan arah politik luar negeri dan ekonomi, 
penjaminan pertahanan dan keamanan negara, 
dan lain sebagainya. Pada masa itu yang menjadi 
masalah utama adalah konfl ik Garabagh dimana 
beberapa nasionalis Armenia disinyalir sebagai 
otak pelaku di balik konfl ik ini. Hasil dari investigasi 
yang telah dilakukan bahwa tujuan Armenia 
adalah untuk memisahkan Garabagh Atas ini dari 
wilayah kesatuan Azerbaijan. Untuk menyelesaikan 
konfl ik  crusial ini, para pimpinan harus melakukan 
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pendekatan dengan penuh pertimbangan yang 
matang, terintegrasi  dan tegas. Para pemimpin 
Azerbaijan terdahulu tidak memiliki sikap-sikap tersebut 
di atas untuk penyelesaian konfik tersebut terlebih lagi 
yang berkenaan dengan reorganisasi dan revolusioner 
rakyat. Baik presiden pertama Azerbaijan Ayaz Mutallibov  
maupun presiden kedua Abulfaz Elcibey tidak mampu 
untuk menangani konflik Garabagh Atas ini sehingga 
dalam waktu yang singkat mereka mengundurkan 
diri dan meletakkan jabatannya sebagai Presiden.  
Mutallibov dari kelompok ekstrim konservatisme 
dan Elcibey dari kelompok radikalis, ternyata tidak 
dituntut oleh sebagian besar rakyat Azerbaijan. 
Bahkan sikap-sikap positif  dalam peta perpolitikan  yang  
pernah dilakukan oleh presiden-presiden Azerbaijan 
terdahulu ini tidak menunjukkan dampak yang 
keberlanjutan dalam pemerintahan mereka. Konflik ini 
menjadi penyebab  dari pengunduran diri Elcibey dan 
kelompoknya dari kekuasaan saat itu. Karena kurangnya 
pengalaman politik dan administratif, pandangan yang 
lebih romantis daripada yang pragmatis atas kelanjutan 
perkembangan  Azerbaijan, kelompok Elcibey tidak  
berhasil membentukkan sistem administrasi negara 
baru, sosio-ekonomi dan ideologis di Azerbaijan. Inovasi 

fragmentaris tidak selaras  satu sama  lainnya dan tidak 
membantu penguatan dasar landasan negara yang 
baru merdeka, yaitu penguatan kekuasaan. Ini sekali 
lagi membuktikan bahwa kebenaran pernyataan yang 
dikenal rakyat: mendapatkan kekuatan lebih mudah 
daripada mempertahankannya. 

Pada tahun 1993, dengan hadirnya Haidar Aliyev 
sebagai  Presiden, Azerbaijan telah memasuki tahap 
baru dalam kenegaraan – tahap yang diinginkan 
oleh semua kekuatan politik dan masyarakat yang 
berkepentingan dalam perbaikan kehidupan politik, 
ekonomi dan rohani negara dan masyarakat.

Menimbang realitas geopolitis yang rumit, 
Haidar Aliyev dengan tepat menentukan haluan 
politik luar negeri yang baru dan seimbang untuk 
Azerbaijan. Ditandatanganinya “Perjanjian abad” dan 
dilaksanakannya proyek pipa minyak ekspor Baku-
Tbilisi-Jeyhan yang pada dasarnya menentukan 
strategi politik luar negeri Azerbaijan dimana hal 
tersebut lebih ditekankan pada pengokohan dasar 
militer-politik kemerdekaan negara dan penciptaan 
syarat-syarat internasional untuk dikembalikannya 
wilayah Azerbaijan yang diduduki Armenia. 
Mulai dihari pertama kepresidenannya, Haidar Aliyev 
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dengan serius memanifestasikan tenaga besar unuk 
merubah stereotip yang beredar dunia pada masa itu 
tentang pelanggaran yang telah terjadi di Azerbaijan 
mengenai prinsip hak-hak sebuah bangsa dalam 
menentukan nasibnya sendiri. Pemimpin Azerbaijan 
langkah demi langkah meyakinkan para pemimpin 
masyarakat dunia, para pemimpin negara-negara 
lain, para wakil organisasi-organisasi internasional, 
bahwa hak Azerbaijan mempertahankan keutuhan 
wilayahnya adalah hak rakyat Azerbaijan yang tidak 
dapat dicabut, dan hal ini sama sekali tidak dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran hak minoritas 
nasional Armenia. Usaha-usaha ini telah memberi 
hasil yang gemilang. Dalam dokumen-dokumen semua 
organisasi internasional keutuhan wilayah Azerbaijan 

yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara 
dunia itu dibenarkan dan diakui. Semua ini merupakan 
jasa Haidar Aliyev. Justru Haidar Aliyev sudah berhasil 
mempertahankan sikap Azerbaijan terhadap konflik 
Armenia-Azerbaijan, terhadap masalah-masalah utama 
politik dunia dalam musyawarah-musyawarah para 
pemimpin Eropa dan Amerika, dari mimbar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.  Kemudian asas-asas politik luar negeri 
baru Azerbaijan dikembangkan oleh penggantinya 
– presiden Ilham Aliyev yang pada tahun 2007 
mengabsahkan konsepsi keamanan nasional, dengan 
menyatakan secara resmi, bahwa prinsip-prinsip dasar 
politik luar negeri Azerbaijan adalah multijalur dan 
seimbang [1].

Seiring berjalannya waktu , perubahan itu ditandai 
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dengan terbentuknya sistem yang sama sekali baru. 
Analisa sistem ini membuktikan dengan perubahan 
ini merupakan langkah nyata kemajuan Republik 
Azerbaijan. Dalam publikasi-publikasi tentang 
perkembangan politik Azerbaijan sering sekali muncul 
yang merupakan pencapaian utama masa itu adalah 
ditetapkannya stabilitas politik relatif. Memang, Haidar 
Aliyev dalam waktu singkat berhasil mencegah 
percobaan destabilisasi yang dibuat oleh kekuatan-
kekuatan yang terbentuk dalam periode golakan 
runtuhnya kekaisaran Sovyet. Pencegahan terhadap 
percobaan pemberontakan pada pertengahan tahun 
90-an itu menunjukkan ketegasan kekuasaan dalam 
usaha mempertahankan dan menguatkan organisme 
negara, kesia-siaan percobaan apa pun merupakan 
pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Sejak 
Nopember tahun 1993 dimulailah formasi tentara 
dengan komando bersatu. Menurut penulis buku 
“Taman Besar” (“Gara Bagh”) Thomas de Vaal, dalam 
konflik Garabagh, satuan-satuan reguler Azerbaijan 
untuk pertama kali mengambil bagian baru pada tahun 
1994 [2]. Ini menunjukkan bahwa tahap yang telah 

dilewati oleh kebanyakan republik Uni Sovyet pada 
tahun 1991-1992, Azerbaijan mulai menjalani hidup 
baru pada akhir tahun 1993-permulaan tahun 1994. 
Sayangnya, kesempatan-kesempatan yang dilewatkan 
itu mengakibatkan hilangnya keutuhan wilayah dan 
munculnya orang-orang yang berpindah secara paksa, 
hal tersebut merupakan masalah-masalah yang belum 
dapat dipecahkan.
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Patut disebutkan secara khusus bahwa kebijakan 
Haidar Aliyev dalam penguatan kesadaran diri  
terhadap jiwa nasionalisme merupakan arti dasar 
bagi sebuah kenegaraan. Ide “azerbaijanisme” 
yang dikemukakannya menjadi satu-satunya 
dasar yang memungkinkan negara menemukan 
kesanggupan untuk menyatukan seluruh masyarakat 
berdasarkan nasionalisme dan patriotisme. Undang-
Undang Dasar yang diterima pada 12 Nopember 
tahun 1995 menetapkan istilah “rakyat Azerbaijan”: 
“Rakyat Azerbaijan terdiri dari para warganegara Republik 
Azerbaijan yang menetap di wilayah Republik Azerbaijan 
dan di luarnya, … tunduk kepada negara Azerbaijan 
dan undang-undangnya” [3]. Tetapi Azerbaijan harus 
bekerja keras agar ide azerbaijanisme menjadi lebih 
efisien, dan maknanya dipahami rakyat dengan lebih 
mudah dan jelas.  Selama 20 tahun terakhir ini sudah 
dilakukan banyak hal agar semua penduduk Azerbaijan, 
termasuk minoritas etnik, menyadari diri  sebagai orang 
Azerbaijan.

Diterimanya pada tahun 1995 Undang-Undang 
Dasar Republik Azerbaijan mengesahkan secara tuntas 
prinsip-prinsip utama dan dasar negara yang dibentuk. 
Sudah ditetapkan dengan tegas, bahwa Republik 
Azerbaijan adalah negara unitar sekuler, dan 
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percobaan apa pun melanggar integritasnya akan 
dibasmi hingga ke benihnya. Bersamaan dengan 
itu  dinyatakan dengan jelas bahwa perkembangan 
semua institusi-institusi demokratis, kemultipartaian, 

penjaminan hak-hak  dan kebebasan-kebeasan semua 
warganegara. Di Azerbaijan secara reguler diadakan 
pemilihan umum di semua tingkat: pemilihan presiden, 
parlemen dan pamong praja. Perlindungan hak 
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demokratis warganegara sudah menjadi salah satu 
tugas politik negeri yang diprioritaskan. Jalan utama 
pembangunan negara di Azerbaijan hari ini ditentukan 
dengan demokratisasi masyarakat dan Negara yang 
berkelanjutan. Ini sama sekali tidak berarti bahwa semua 
masalah di bidang tersebut sudah diselesaikan dan 
nilai-nilai demokratis sudah dikokohkan secara tuntas 
dalam kehidupan masyarakat. Hari ini juga masalah-
masalah yang dihadapi negara di bidang penjaminan 
hak warganegara tidak sedikit.

Selama tahun-tahun kemerdekaan di Azerbaijan 
terbentuk sistem sosio-ekonomi yang pada hakikatnya 
baru. Di bidang hubungan ekonomi monopoli atas 
bentuk kepemilikan aset negara sudah dibatalkan, 
bentuk milik seperti individual, swasta dan 
koperasi makin diperluaskan. Keragaman bentuk 
milik merupakan bentuk peletakan dasar dalam 
tahapan perkembangan ekonomi. Bidang-bidang 
kompleks energi mulai berkembang dengan cepat. 
Hasil tambang minyak di seluruh negeri selama 
20 tahun bertambah lebih dari empat (4) kali dan 
mencapai tingkat rekor tertinggi, hasil tambang gas 
bertambah terus menerus. Perkembangan kompleks 
minyak-gas dalam kombinasi dengan swastanisasi 
dan perkembangan  bisnis  global di sektor-sektor 
lainnya ekonomi negeri mengakibatkan kenaikan 
luar biasa terhadap penghasilan bruto dalam 
negeri,  pengurangan tajam pengangguran dan 
kemiskinan mengubah Azerbaijan menjadi salah 
satu negara yang berkembang dengan cepat sekali,  
bukan saja di regionnya, tetapi juga di seluruh ruang 
pasca-Sovyet.  Di samping ini, banyak masalah yang 
terkait dengan perkembangan dan penyempurnaan 
hubungan ekonomi belum dapat ditanggulangi. Banyak 
masalah dihadapi untuk mendorong perkembangan 
pertanian, secara keseluruhan, bidang-bidang ekonomi 
nasional yang tidak berhubungan dengan kompleks 
energi, begitu juga dengan perkembangan pendidikan 
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dan kesehatan.
Namun demikian, hari ini dengan berani dinyatakan 

bahwa diletakkannya asas negara, diterimanya 
undang-undang utama dan konsepsi perkembangan 
negeri, ditentukannya arah politik luar negeri, 
dilaksanakannya strategi minyak menciptakan dasar 
yang menguntungkan bagi perkembangan politik 
dan sosio-ekonomi Azerbaijan.  Tetapi harus dicamkan 
bahwa di dunia sekarang ini, proses-proses politik dan 
ekonomi berjalan dan berubah dengan laju yang makin 
cepat. Semua ini menjadi beban tanggung jawab besar 
bagi pimpinan Azerbaijan agar dapat mengevaluasi 
langkah dan arah dalam rangka penentuan strategis 
modernisasi negeri.

Analisis konseptual persoalan-persoalan yang terkait 
dengan perkembangan Azerbaijan dalam syarat-
syarat dunia modern tercantum dalam pidato kepala 
negara  Ilham Aliyev [4]. Banyak pertimbangan dasar  
mengenai hal-hal yang  terkandung dalam beberapa 
buku dan makalah kepala Administrasi presiden 
Republik Azerbaijan akademikus Ramiz Mehtiyev [5; 6]. 
Semua ini menunjukkan bahwa pimpinan Azerbaijan 
menyadari  tantangan-tantangan kemodernan 

dan dengan meresponsnya secara layak, sanggup 
menentukan jalan lanjutan perkembangan negeri. 

Tidak ada keraguan bahwa semua masalah yang 
dihadapi Azerbaijan sekarang, akan diselesaikan. 
Keyakinan akan ini diberi pengalaman sejarah berusia 
berabad-abad, optimisme dan kebijaksanaan rakyat 
Azerbaijan, kepercayaannya akan keberuntungan hari 
depan, akan jaminan hidup generasi penerus di negeri 
merdeka dan  makmur ini. 
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