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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Spanyol adalah salah satu negara di Eropa dengan 
sistem pemerintahan Monarki Konstitusional yang berarti 
negaranya dipimpin oleh Raja atau Ratu dan diatur dibawah 
aturan tertulis atau Undang – Undang. Spanyol membagi 
kekuasaan  nya menjadi 3 bagian lembaga yaitu Lembaga 
Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Mengenai Pemerintahan 
Daerah, Spanyol dahulu tidak mengakui keanekaragaman 
daerah yang ada di negaranya karena Spanyol menganut 
sistem pemerintahan terpusat pada negara. Desentralisasi 
pemerintahan sempat diberlakukan, namun menimbulkan 
kekacauan yang akhirnya Spanyol mengembalikan 
pemerintahannya ke Monarki Konstitusional. Konstitusi 
Spanyol memberikan kesempatan bagi daerah di negaranya 
untuk menjadi Daerah Otonomi, hal tersebut dikelompokkan 
menjadi 2 dalam Konstitusi Spanyol yang masing masing 
memiliki jalur pengakuan yang berbeda serta tingkatan 
kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda. Pada 1983 
Spanyol memiliki 17 Daerah Otonomi yang didalam nya 
terdapat 3 Daerah Otonomi yang mendapat pengakuan nya 
sebagai Daerah Otonomi dengan cepat dan tingkatan tanggung 
jawab serta kuasa yang tinggi yaitu Catalonia, Basque dan 
Galicia. (Richard John Harrison, 2017) 

Catalonia merupakan salah satu wilayah yang berada di 
Spanyol dan beribukota di Barcelona. Dengan letak geografis 
yang berada di sudut timur laut Spanyol, kemudian berbatasan 
dengan Komunitas Otonom Valencia di Selatan dan 
Komunitas Otonom Aragon di bagian baratnya. Terdapat Laut 
Mediterrania di sisi timur, serta berbatasan dengan Perancis 
dan Andora di Utara.  Provinsi yang dimiliki Catalonia 
berjumlah empat yaitu Barcelona, Girona, Lleida, dan 
Tarragona. Setelah Madrid, Catalonia adalah kota kedua 
terbesar di Spanyol dengan luas wilayah sebesar 32.091 km². 
Menjadi kota kedua yang terbesar di Spanyol membuat 
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Catalonia sebagai tempat dengan penduduk yang banyak, pada 
tahun 2016 jumlah penduduk yang berada di Catalonia tercatat 
berjumlah 7,52juta jiwa atau 16% dari populasi yang ada di 
Spanyol. (Rodriguez, 2017) 

Wilayah Catalonia adalah wilayah yang sangat potensial 
dan menyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi Spanyol. 
Bahkan Catalonia merupakan wilayah yang paling kaya dan 
menjadi alat pemasukan utama bagi Spanyol. Dari banyak nya 
jumlah penduduk di Spanyol, sebanyak 1,1juta adalah 
pendatang. Dengan keindahan alam yang ada di Catalonia 
membuat banyak wisatawan yang datang untuk melihat 
keindahan yang ada di Catalonia. Catalonia memiliki Pantai – 
pantai dengan keindahan yang luar biasa yang menjadi salah 
satu tujuan wisata di Spanyol. Letak Pantai tersebut berada di 
subprovinsi Catalonia yaitu Girona dan Tarragona, tepatnya di 
sepanjang Costa Brava (Girona) dan Costa Dorada 
(Tarragona). Tidak hanya pantai, tetapi Catalonia juga kaya 
dengan biota lautnya. Selain dari pantai dan biota laut, 
Catalonia juga menghasilkan zaitun dan anggur terbaik yang 
menjadi andalan bagi kegiatan ekspor Spanyol. (Maulana, 
2014) 

Sebagai penopang ekonomi Spanyol, Catalonia 
menyumbang 19% GDP pada tahun 2016 yang dihasilkan dari 
pariwisata, ekspor, dan industri. Setelah Madrid, Catalonia 
adalah wilayah yang menerima investasi asing terbesar di 
Spanyol pada tahun 2015 yaitu sebanyak 14%. Sama halnya 
dengan Madrid, di Catalonia jumlah pengangguran lebih 
sedikit dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di 
Spanyol. Catalonia merupakan wilayah yang secara ekonomi 
sangat produktif, terdapat banyak perusahaan asing yang 
memilih menempatkan kantor pusatnya di Barcelona. Seperti 
Nissan, Volkswagen, Mango, Perusahaan Parfum Puig, Bank 
terbesar ketiga di Spanyol CaixaBank, Paco Rabanne dan 
Jean-Paul Gaultier. Wilayah Catalonia pada tahun 2016 
merupakan produsen Mobil kedua setelah Castilla y Leon 
melalui Nissan dan Volkswagen yang memiliki kantor pusat di 
Catalonia. Bahkan, dalam Uni Eropa, Spanyol menjadi 
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produsen kendaraan terbesar kedua setelah Jerman. Dan 
Catalonia juga merupakan tempat bagi lebih dari setengah 
produksi Kimia Spanyol yang berpusat di salah satu 
subprovinsi Catalonia yaitu Tarragona. (AFP, 2017) 

Atas kekayaan dan potensi wilayah yang dimiliki oleh 
Catalonia, Catalonia merasa mereka mempunyai hak untuk 
menentukan nasib nya sendiri. Terlebih, Catalonia memiliki 
sistem pemerintahan sendiri yang disebut Generalitat de 
Catalunya, memiliki bendera sendiri, memiliki bahasa, adat 
dan kebudayaan sendiri yang jelas berbeda dengan Spanyol. 
Wilayah bekas kerajaan di Spanyol cenderung memiliki 
nasionalisme yang tinggi akan wilayahnya sendiri, sama 
seperti Catalonia. Catalonia sendiri adalah bekas kerajaan 
Aragon yang menjadi wilayah integral Spanyol pada tahun 
1714. Penduduk di Catalonia merasa bahwa diri mereka 
bukanlah bagian dari Spanyol, bahwa mereka bukanlah warga 
negara Spanyol, mereka justru merasa bahwa Catalonia 
seharusnya mampu berdiri sendiri dan memisahkan diri 
dengan Spanyol. Hal inilah yang menyebabkan terjadi nya 
gerakan separatisme atau memisahkan diri, dan keinginan 
untuk merdeka dan berdiri sendiri bagi Catalonia dari Spanyol. 

Referendum kemerdekaan Catalonia telah terjadi 
beberapa kali, keinginan tersebut sudah ada sejak lama namun 
selalu berujung kegagalan. Awalnya Nasionalisme Catalonia 
sempat diredam, namun rupanya tidak mampu bertahan lama 
sehingga kaum – kaum separatisme tersebut kembali dan 
melakukan gerakan separatis lagi. Berbagai Pemimpin 
Spanyol telah mencoba untuk melarang penggunaan Bahasa 
Catalan sejak ratusan tahun yang lalu, untuk mencegah 
nasionalisme yang terlalu berlebihan akan wilayah Catalonia. 
Gerakan – gerakan separatis untuk kemerdekaan Catalonia 
bisa dilihat sejak abad ke – 19, timbul gerakan 
Renaixença atau kebangkitan budaya yang bertujuan untuk 
menghidupkan kembali budaya Catalonia serta menggunakan 
kembali Bahasa Catalan. Ada banyak Partai Politik dan pihak 
– pihak yang menginginkan kemerdekaan Catalonia secara 
utuh.  
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Estat Català yang berarti Negara Catalan adalah Partai 
Politik Pro-Kemerdekaan Catalonia yang pertama. Partai 
Politik tersebut sudah ada sejak tahun 1922 dan didirikan oleh 
Francesc Macià. Estat Català kemudian memutuskan untuk 
bersatu dengan Partit Republicà Català atau Partai Republik 
Catalan serta kelompok politik L'Opinió atau Gerakan 
Gagasan untuk kemudian dijadikan satu badan yang 
dinamakan Esquerra Republicana de Catalunya yang 
disingkat ERC dengan arti Republik Kiri Katalonia yang tetap 
dipimpin oleh Francesc dengan Macià. Pada pemilihan kota 
sebelum proklamasi Republik Spanyol Kedua tanggal 14 April 
1931 ERC mutlak menjadi pemenang. Macià, pemimpin ERC 
kemudian pada 14 April 1931 mempublikasikan Republik 
Catalan, tetapi setelah merundingkan hal tersebut dengan 
Madrid, wilayah Catalonia setuju dan bersedia untuk tidak 
diberikan kemerdekaan tetapi hanya diberikan Otonomi. 
Otonomi Catalonia berlangsung dari 1932 sampai diktator 
Jenderal Francisco Franco mencabutnya pada 1938. (Alsair, 
2017) 

Namun, terdapat kebijakan akan penyatuan dan 
penyamaan Spanyol, menghapus batas – batas internal, 
menggunakan bendera Spanyol, menggunakan Bahasa 
Spanyol, serta menerapkan satu sistem hukum. Kebijakan 
tersebut berawal dari Kepemimpinan Raja Philip V. Tetapi 
akhirnya menyerah pada kebijakan tersebut dan kembali 
diserahkan kepada Generalitat atau Pemerintahan Catalonia. 
Sampai saat Francisco Franco berkuasa yang dimulai dari 
1939 hingga 1975. Ketika Francisco Franco berkuasa, ia 
menerapkan kembali kebijakan Raja Philip V dengan 
melarang Catalonia mengibarkan benderanya sendiri dan 
menggunakan Bahasa Catalan. Tidak hanya itu, sebelum 
berkuasanya Francisco Franco, Catalonia adalah wilayah di 
Spanyol yang menikmati otonomi luas. Namun, Otonomi luas 
tersebut dihilangkan oleh Francisco Franco pada tahun 1938. 
Memang kediktatoran Francisco Franco dapat meredam 
nasionalisme dipermukaan, namun jauh didalam nasionalisme 
tersebut semakin tumbuh dan memungkinkan untuk muncul 
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lagi pada waktunya. Oleh sebab itu, pasca meninggalnya 
Francisco Franco, Catalonia seolah terlepas dari belenggu dan 
mulai membangkitkan nasionalisme nya lagi serta kembali 
mendapatkan otonominya sesuai dengan konstitusi 1978. Serta 
dikembalikan nya Sistem Pemerintahan Catalonia yaitu 
Generalitat. 

 
Gambar 1.1  

Peta Catalonia 

 
Sumber: (BBC, 2017) 

 
Setelah dilarang menggunakan Bahasa Catalan selama 

Pemerintahan Francisco Franco yang otoriter, serta 
dihabisinya ribuan pejuang kemerdekaan Catalonia, rasa ingin 
memerdekakan diri kembali muncul dan membakar api 
nasionalisme Catalonia yang sempat teredam. Nasionalisme 
mereka yang terpendam kembali bangkit dan memunculkan 
gerakan – gerakan separatisme. Terlebih Spanyol menjadi 
pemerintahan yang demokratis setelahnya, sehingga gerakan – 



6 
 

 

gerakan separatisme dan pro-kemerdekaan di Catalonia 
semakin berkembang tetapi tidak sampai mengadakan 
referendum bahkan deklarasi kemerdekaan. Gerakan – gerakan 
untuk memisahkan diri dari Spanyol oleh kaum pro-
kemerdekaan diwadahi dalam bentuk partai dan organisasi di 
Catalonia. Sehingga mereka berpartisipasi dalam kegiatan 
politik Catalonia, tujuan nya adalah agar lebih mudah untuk 
mewujudkan kemerdekaan Catalonia. 

Seakan tidak puas dengan otonomi yang diberikan oleh 
Pemerintah Spanyol untuk wilayahnya, pada tahun 2005 
dengan memperoleh dukungan 120 dari 135 anggota 
parlemen, Catalonia menyetujui untuk mengirim ajuan tentang 
perubahan Undang – Undang Otonomi Catalonia 1979 yang 
berisi beberapa pasal baru untuk memberikan Catalonia 
kontrol penuh atas wilayahnya. Namun, hal tersebut tidak 
berjalan mulus, terjadi pemberontakan oleh Partai Rakyat 
Spanyol (People’s Party) di awal tahun 2006 terkait pengajuan 
pembentukan ulang undang – undang otonomi Catalonia, yang 
merupakan Partai dari Perdana Menteri Spanyol yaitu Mariano 
Rajoy. Sebanyak 4 juta tanda tangan dikumpulkan atas bentuk 
ketidaksetujuan terkait usulan Catalonia. Pengajuan perubahan 
terhadap undang – undang otonomi Catalonia harus divalidasi 
oleh Parlemen Spanyol kemudian akan dilakukan referendum 
terhadap hasil validasi undang – undang yang akan diubah 
tersebut sebelum diterapkan. Pada Mei 2006, Parlemen 
Spanyol memutuskan untuk mengurangi beberapa hal yang 
ada di dalam undang – undang otonomi Catalonia, setelah itu 
diserahkan kepada Catalonia dan dilakukan referendum terkait 
undang – undang yang sudah di validasi oleh Spanyol di 
Catalonia. (Catalonia P. D.) 

Dan hasilnya, sebanyak 75% pemilih menyetujui untuk 
Spanyol meratifikasi undang – undang tentang perluasan 
otonomi terhadap Catalonia. Bahwa Catalonia berhak 
memiliki kontrol yang lebih besar atas perpajakan dan 
imigrasi. Serta, meninjau ulang tentang hubungan Catalonia 
dan Madrid. (Govan, 2006) Akhirnya, pada Juni 2006, 
meskipun Parlemen Spanyol memutuskan untuk mengurangi 
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beberapa hal di dalam undang – undang yang baru, atas hasil 
referendum yang lebih banyak menyetujui undang – undang 
otonomi Catalonia yang telah diubah oleh Parlemen Spanyol, 
Raja Spanyol yang bernama Juan Carlos 1 menandatangani 
dan memberlakukan undang – undang tersebut kedalam 
hukum Spanyol, serta menjadi pertama kalinya bagi Catalonia 
di tetapkan sebagai “bangsa” oleh Spanyol. (Catalonia P. D.) 

Undang – undang otonomi yang disetujui oleh Spanyol 
tersebut hanya berlaku beberapa tahun. Di tahun 2010, 
pemerintah Spanyol menganggap bahwa Undang – Undang 
Otonomi Catalonia yang sebelumnya sempat disetujui oleh 
Spanyol tidak sah dan perlu peninjauan kembali karena 
terdapat kalimat dan hal yang tidak sesuai didalam Pasal yang 
ada didalam nya. Seperti pada Pasal 1 dalam Undang – 
Undang Otonomi Catalonia tahun 2006, disebutkan bahwa: 
 

“Catalonia, as a nationality, exercises its self-
government constituted as an autonomous community in 
accordance with the Constitution and with this Estatut, 
which is its basic institutional act.” (Catalonia P. o., 
2006) 

 
Pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa Catalonia sebagai 

sebuah “bangsa”. Tujuan dari penggunaan kata tersebut agar 
Catalonia diakui sebagai sejenis negara bagian di dalam 
Spanyol. Namun, Mahkamah Agung Spanyol menganggap 
pernyataan tersebut tidak memiliki dasar hukum,  bahwa 
hanya ada satu bangsa di Spanyol yaitu Bangsa Spanyol dan 
bukan Catalonia.  Atas hal tersebut pada tahun 2010, terjadi 
peninjauan terhadap Undang – Undang Otonomi Catalonia 
2006. 10 juri dalam Mahkamah Konstitusi Spanyol, sebanyak 
6 orang setuju untuk melakukan perubahan dan menulis 
kembali undang – undang otonomi 2006 Catalonia. Perubahan 
dilakukan terutama terhadap hal – hal yang dianggap 
melanggar konstitusi dan tidak seharusnya berada dalam 
Undang – Undang Otonomi Catalonia tahun 2006. Seperti 
dalam masalah bahasa, finansial dan penghapusan kata 
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“bangsa”. Keputusan Pengadilan Spanyol yang kontroversial 
tersebut memicu timbulnya gerakan separatis oleh kaum pro-
kemerdekaan, sejak saat itu keinginan untuk merdeka dan 
memisahkan diri dari Spanyol semakin kuat. Setidaknya, pasca 
putusan tersebut 1 hingga 2 juta orang memenuhi jalan – jalan 
di Catalonia dan meminta kemerdekaan. Mereka dengan 
slogan nya “We are a nation. We decide!” menganggap 
bahwa mereka adalah bangsa yang seharusnya diperbolehkan 
untuk menentukan pemerintahan bahkan nasib nya sendiri. 
Mereka menganggap bahwa hubungan Catalonia dan Spanyol 
tidak bisa ditentukan melalui penilaian 10 orang Mahkamah 
Konstitusi. (Catalonia P. D.) 

Tahun demi tahun berlalu, setiap tahunnya kelompok – 
kelompok pro-kemerdekaan Catalonia semakin berkembang. 
Di tahun 2012 pada hari Nasional Catalonia, secara terbuka 
kelompok – kelompok tersebut kembali mengambil alih 
jalanan, sebanyak 1,5 juta orang berkumpul memenuhi jalanan 
di Barcelona dan menyerukan bahwa mereka adalah negara 
baru di Eropa. Mereka meminta Pemerintah Spanyol 
memberikan akses lebih besar terhadap pengaturan finansial 
nya sendiri. Namun, respon pemerintah Spanyol tetap sama. 
Spanyol menolak, sama seperti sebelum nya. Perdana Menteri 
Spanyol menolak segala proposal atau permintaan terkait 
aturan finansial tersebut. Dan di tahun 2014, dengan 
mencontoh apa yang dkilakukan oleh salah satu negara Eropa, 
yaitu Inggris, Catalonia mengadakan petisi terkait pemberian 
kekuasaan hukum dari Spanyol agar Catalonia bisa 
mengadakan referendum,  tetapi jawaban Pemerintah Spanyol 
tetap sama. Hasil referendum di Spanyol terkait permintaan 
Catalonia menyatakan bahwa mayoritas tidak setuju akan 
pemberian kekuasaan hukum untuk Catalonia agar bisa 
mengadakan referendum. (Catalonia P. D.)  

Kaum pro- kemerdekaan Catalonia tidak pernah 
berhenti untuk mengusahakan kemerdekaan Catalonia, pada 
tahun 2015 dalam Pemilihan Daerah, Partai Separatis menang 
dengan perolehan suara terbanyak. Dan seolah memberikan 
angin segar bagi kaum pro-kemerdekaan Catalonia. Catalonia 
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mulai mengajukan proses pemisahan diri dengan Spanyol, 
namun Mahkamah Konstitusi menolak hal tersebut. (BBC 
News, 2017) Dan pada Juni 2017, Presiden Catalonia 
mengumumkan referendum tentang penentuan nasib Catalonia 
sendiri yang akan diadakan pada 1 Oktober 2017. Pada 1 
Oktober 2017 sebanyak 90% memilih untuk merdeka. Namun, 
Presiden Catalonia menunda deklarasi kemerdekaan untuk 
menunggu mediasi dan solusi negosiasi dari dunia 
Internasional. Tetapi partai – partai pro-kemerdekaan 
menandatangani deklarasi kemerdekaan pada 10 Oktober 
2017. Pemerintah Spanyol merespon hal tersebut dengan 
menolak deklarasi kemerdekaan Catalonia, begitu juga dengan 
dunia Internasional. Beberapa Negara diluar Spanyol juga 
menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia. 
 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Penolakan Spanyol terhadap 
Deklarasi Kemerdekaan Catalonia tahun 2017” ini bertujuan 
untuk mengetahui alasan dibalik tidak sah dan tidak 
diterimanya deklarasi kemerdekaan Catalonia oleh Spanyol. 
 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 
maka didapat rumusan masalah yang berfokus pada “Mengapa 
Spanyol Menolak Deklarasi Kemerdekaan Catalonia tahun 
2017?” 
 
D. Kerangka Teoritik 

Untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan 
masalah, maka akan digunakan Teori Kedaulatan 
(Sovereignty) dan Teori efek domino (Domino Effect). 

1. Teori Kedaulatan (Sovereignty) 
 
 “The principle of political life is in the sovereign 
authority. Legislative power is the heart of the 
state; the executive power is the brain, which 
gives movement to all the parts. The brain can 
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fall into paralysis and yet the individual may still 
alive. A man may remain an imbecile and live. 
But once the heart has ceased its function, the 
animal is dead. ” (Rousseau, 1988) 

 
Dalam menjelaskan tentang kedaulatan yang 

dimiliki oleh negara, Rousseau dalam bukunya On The 
Social Contract mengungkapkan bahwa prinsip dalam 
kehidupan politik adalah kewenangan berdaulat. 
Rousseau juga menganalogikan bahwa kekuatan 
legislatif (hukum) seperti jantung negara, kekuatan 
eksekutif seperti otak yang memberikan pergerakan bagi 
seluruh bagian lainnya. Dan jantung menjadi bagian 
yang sangat krusial, dalam hal ini adalah hukum. 
Sehingga jika hukum telah gagal dan tidak dapat 
berjalan sesuai fungsinya, maka kedaulatan negara 
berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. 

Permasalahan Catalonia dan Spanyol terkait 
Deklarasi Kemerdekaan nya dianggap melanggar 
kedaulatan Spanyol. Sesuai dengan hukum dan 
konstitusi yang berlaku di Spanyol, tindakan Catalonia 
dalam melakukan referendum dan mendeklarasikan 
kemerdekaan nya telah melanggar konstitusi dan 
dianggap tidak cukup memiliki dasar hukum yang 
mampu membenarkannya. Referendum yang dilakukan 
Catalonia pada 1 Oktober 2017 hanya melibatkan 
kurang dari separuh pemilih terdaftar yang ada di 
Catalonia, tepatnya hanya melibatkan 42,3% dari 
jumlah pemilih resmi Catalonia. Catalonia memiliki 5,3 
juta pemilih terdaftar, dan hanya 2,26 juta pemilih yang 
ikut memilih pada referendum tanggal 1 Oktober 2017 
lalu. Meskipun hasil nya adalah 90% setuju untuk 
melepaskan diri dari Spanyol, tetapi hal tersebut 
dianggap tidak sah dan melanggar konstitusi oleh 
Spanyol. (TARRANT-CORNISH, 2017) 

Referendum dan deklarasi kemerdekaan secara 
sepihak yang dilakukan oleh Catalonia dianggap 
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melanggar konstitusi Spanyol tahun 1978 Bagian 2 yang 
berbunyi : 

 
“The Constitution is based on the indissoluble 
unity of the Spanish Nation, the common and 
indivisible homeland of all Spaniards; it 
recognises and guarantees the right to 
selfgovernment of the nationalities and regions of 
which it is composed and the solidarity among 
them all” (Congreso de los Diputados, 1978) 

 
Atas konstitusi spanyol yang menjelaskan bahwa 

Bangsa Spanyol adalah satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan, Pemerintah Spanyol mengatakan bahwa 
tindakan sepihak Catalonia telah melanggar konstitusi 
tersebut dan bersifat illegal. Serta seharusnya 
referendum tersebut diselenggarakan di seluruh Spanyol 
dan diikuti oleh seluruh rakyat Spanyol yang 
menyandang status pemilih terdaftar karena di dalam 
konstitusi yang telah disepakati seluruh rakyat Spanyol 
tahun 1978 tersebut menyebutkan bahwa Spanyol 
adalah bagian yang tidak dapat dibagi dan dipisahkan. 
Sementara Catalonia melakukan referendum hanya di 
wilayahnya saja, dan referendum tersebut telah 
diloloskan untuk segera dilakukan pelaksanaan nya oleh 
anggota Parlemen Catalonia, tanpa adanya persetujuan 
dari pemerintah pusat yang berada di Spanyol. 
Partisipasi terhadap referendum sepihak Catalonia 
hanya diikuti oleh kurang dari separuh jumlah pemilih 
terdaftar Catalonia, bukan seluruh rakyat Spanyol. 

Penolakan Spanyol atas referendum dan deklarasi 
sepihak Catalonia merupakan bentuk Spanyol dalam 
menjaga kedaulatannya sebagai pemerintah pusat, 
karena apa yang telah dilakukan Catalonia berpotensi 
menimbulkan krisis konstitusi Spanyol. Dan sesuai 
dengan apa yang telah disebutkan Rousseau, bahwa 
hukum adalah bagian terpenting dalam otoritas 
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kedaulatan negara. Sehingga jika hukum dan konstitusi 
Spanyol tidak diindahkan lagi oleh Catalonia, maka 
kedaulatan Spanyol sebagai pemerintah pusat akan 
terancam. 
2. The domino effect principle 

Presiden Dwight D. Eissenhower menyatakan 
bahwa Teori Efek Domino berbunyi: 

 
“You have a row of dominoes set up, you knock 
over the first one, and what will happen to the 
last one is the certainty that it will go over very 
quickly. So you could have a beginning of a 
disintegration that would have the most profound 
influences.” (Eissenhower, 1960) 

 
Gambar 1.2  

Ilustrasi Kartu Domino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: (Grenade, 2016) 
 

Jadi Teori Efek Domino yang dikemukakan oleh 
Presiden Ke-34 Amerika Serikat, Dwight D. 
Eissenhower dinyatakan seperti memiliki satu baris 
domino yang tersusun, kemudian kita jatuhkan satu 
domino, dan yang akan terjadi pada yang terakhir 
adalah sudah pasti akan terjatuh juga dengan sangat 
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cepat. Sehingga jika disentegrasi terjadi maka akan 
memberikan pengaruh yang sangat kuat. Teori ini 
diutarakan oleh Presiden Dwight D. Eiseenhower untuk 
menganalogikan tentang penyebaran komunisme di 
Asia Tenggara. Saat itu, ia menganggap bahwa jika satu 
negara mengadopsi komunisme maka negara – negara 
yang berada dalam satu kawasan satu persatu kan 
mengadopsi komunisme, sama seperti menjatuhkan satu 
domino yang mengakibatkan jatuhnya domino lain satu 
persatu. Teori ini digunakannya sebagai pembenaran 
bagi intervensi Amerika Serikat dalam mencegah 
penyebaran komunisme di Asia Tenggara. 

Seperti halnya dengan Spanyol yang 
dilatarbelakangi dengan kondisi sebagai negara 
multikultural atau negara yang terdiri dari berbagai 
macam etnis dan budaya yang berbeda antara satu sama 
lain. Terlahir dengan etnis yang ada di tempat kelahiran, 
menjadikan terbiasa hidup dengan kebudayaan setempat 
dan menimbulkan kecenderungan untuk memiliki rasa 
mempertahankan eksistensi akan etnisnya masing – 
masing dan biasanya diwujudkan dalam bentuk 
nasionalisme. Ironisnya, nasionalisme tersebut tidak 
dalam ukuran yang bisa dianggap normal. Rasa cinta 
terhadap etnis yang ada cenderung berlebihan. Tidak 
hanya bertujuan mempertahankan eksistensi juga 
bertujuan untuk mendapat pengakuan. Hal tersebut 
membuat Spanyol menjadi sarang bagi konflik etnis dan 
gerakan separatisme. Etnis yang bermacam – macam 
tersebut meminta agar Spanyol untuk memberikan 
pengakuan bahwa mereka dapat berdiri sendiri, 
menentukan nasibnya sendiri serta diakui sebagai 
bangsa, karena secara historis mereka memiliki 
kebudayaan, adat, tradisi, kebiasaan, bahkan bahasa 
sendiri yang berbeda dengan Spanyol.  

Kebanyakan dari etnis – etnis yang ada di 
Spanyol merasa enggan untuk menggunakan Bahasa 
Spanyol, mereka memilih untuk menjadikan bahasa 
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etnis mereka sebagai bahasa utama yang digunakan 
untuk berkomunikasi dengan sesama, bahkan dalam hal 
edukasi serta hukum, atau dengan kata lain mereka 
menasionalisasikan bahasa daerahnya sendiri agar 
mereka dapat diakui sebagai bangsa. Sejak awal masa 
kejayaan Spanyol dengan menaklukkan beberapa 
kerajaan dan mengintegrasikan wilayah tersebut sebagai 
wilayah kekuasaan Spanyol, sudah ada kebijakan untuk 
menyatukan seluruh wilayah tersebut menjadi satu 
kesatuan di dalam Spanyol. Sempat ada kebijakan untuk 
menggunakan Bahasa Spanyol sebagai bahasa 
persatuan, dan menggunakan satu sistem hukum yaitu 
Hukum Spanyol dan pelarangan terkait atribut lain yang 
memicu nasionalisme berlebihan terhadap etnisnya. 
Namun, semua kebijakan tersebut tidak berhasil 
diterapkan. Sampai akhirnya Spanyol dipimpin oleh 
Jenderal Otoriter yang bernama Francisco Francesc. 

Pada masa pemerintahan Francisco Francesc, ia 
menerapkan kembali kebijakan yang sebelumnya tidak 
berhasil diterapkan di Spanyol. Ia melarang 
menggunakan bahasa sesuai etnisnya masing – masing 
sebagai instrumen utama dalam berinteraksi. Hanya 
Bahasa Spanyol yang menjadi bahasa utama bagi 
seluruh rakyat yang mendiami wilayah – wilayah yang 
ada di Spanyol. Tidak hanya itu, bendera yang diizinkan 
untuk berkibar hanyalah bendera Spanyol. Daerah – 
daerah yang sebelumnya merupakan daerah otonomi, 
dicabut hak otonominya. Francisco Francesc benar – 
benar menasionalisasikan Spanyol ke seluruh bagian 
Spanyol. Kediktatorannya benar – benar menekan dan 
membungkam segala macam nasionalisme yang 
berlebihan terhadap etnisnya masing – masing. Tetapi, 
tidak semua yang berhasil dibungkam dipermukaan 
benar – benar berhenti. Kaum – kaum dengan 
nasionalisme berlebih tersebut membuat wadah bagi 
gerakan pro-kemerdekaannya. Sebagai contoh, Basque 



15 
 

 

yang membuat ETA pada tahun 1959, disaat Francisco 
Franco masih menjabat sebagai pemimpin Spanyol. 

ETA atau Euskadi Ta Askatasuna adalah 
organisasi separatis yang dibentuk oleh orang – orang 
Basque yang menggunakan kekerasan sebagai 
instrumen kampanye kemerdekaannya. Mereka 
melakukan pemberontakan atas penindasan yang 
dilakukan selama rezim fasis Jenderal Francisco 
Francesc. Mereka melakukan gencatan senjata, 
menculik dan menyerang orang – orang serta 
menghancurkan fasilitas umum setelah Polisi Spanyol 
menagkap dan menghukum pejuang kemerdekaan 
Basque. Sebelumnya, mereka melakukan kampanye 
akan kemerdekaan nya secara sembunyi – sembunyi. 
Dengan hanya menggunakan media cetak untuk 
menyebarkan dan menanam nasionalisme terhadap 
Basque. Meski pasca meninggalnya Francisco Francesc 
otonomi kembali diberikan kepada Basque, mereka 
tetap melakukan terror – terror seperti yang sebelumnya 
dilakukan. 

Berbeda dengan Catalonia, mereka tidak 
melakukan kekerasan sebagai wujud gerakan pro-
kemerdekaannya. Catalonia menjadikan Politik sebagai 
alat untuk mewujudkan kemerdekaannya. Mereka 
menganggap dengan menjadi bagian dari suatu sistem 
politik, maka mereka bisa berkontribusi dalam 
pembuatan kebijakan yang akan menentukan nasib 
kemerdekaannya. Terlebih jika jumlah orang yang ada 
dalam Parlemen mayoritas berasal dari partai politik 
pro-kemerdekaan, maka akan semakin mudah bagi 
mereka untuk mewujudkan kemerdekaannya. 

Terlihat dalam undang – undang otonomi yang 
diajukan pembaharuannya pada tahun 2006 oleh 
Catalonia kepada Spanyol. Mereka menyebutkan bahwa 
diri mereka adalah sebuah “bangsa”. Dan mereka 
menginginkan adanya perluasan otonomi atau 
pemberian akses lebih dalam mengelola daerahnya serta 
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penggunaan Bahasa Catalan dalam segala aspek 
interaksi. Tujuan nya sama, untuk diakui eksistensinya. 
Gerakan – gerakan yang dilakukan Catalonia dalam 
memperjuangkan kemerdekaan nya dilakukan melalui 
aksi demonstran dengan slogan – slogan separatisme, 
dan melalui referendum. Setelah melakukan referendum 
beberapa kali, pada oktober tanggal 27 tahun 2017, 
Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun 
hal tersebut ditolak oleh pemerintah Spanyol karena 
dianggap melanggar konstitusi yang dibuat saat 
Catalonia menerima haknya sebagai daerah otonomi. 
Tujuan Spanyol menolaknya juga adalah agar tidak 
menimbulkan efek domino bagi etnis lain yang ada di 
Spanyol. 

Saat Catalonia melakukan referendum, terdapat 
demonstran Basque yang turun ke jalan – jalan untuk 
mendukung Catalonia. Mereka mendukung adanya 
gerakan memisahkan diri dengan Spanyol karena 
mereka juga memiliki tujuan yang sama. Bahkan salah 
satu demonstran berkata : 

 
“I would like independence as the Catalan region 
is asking for right now, we would like to consider 
ourselves as Basque country, that we do not 
belong to Spain, even if we have Spanish 
nationality on our identity cards” (Pareira, 2017) 

 
Ungkapan salah satu demonstran Basque tersebut 

menyatakan dukungan nya atas tindakan Catalonia dan 
menginginkan untuk menganggap diri mereka sebagai 
Negara Basque serta menyatakan bahwa diri mereka 
bukanlah warga negara Spanyol bahkan jika mereka 
memiliki kebangsaan dan kartu identitas Spanyol. Hal 
tersebut cukup untuk menjelaskan bahwa jika Spanyol 
mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia dan 
membiarkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol 
maka akan memotivasi etnis lain satu persatu untuk 
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melakukan hal yang sama. Dan gerakan – gerakan 
memisahkan diri tersebut jelas akan menyebar luas 
dengan sangat cepat, Spanyol akan menjadi negara 
dengan penuh gerakan separatisme, seperti hal nya 
menjatuhkan satu domino dan membuat domino lain 
terjatuh juga. Pemerintah Spanyol jelas tidak 
menginginkan hal tersebut terjadi, karena akan 
memecah belah kesatuan Spanyol.  

 
E. Hipotesa 

Dengan menggunakan kerangka pemikiran diatas, maka 
dapat ditarik jawaban sementara bahwa alasan Spanyol 
menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia adalah: 

1. Deklarasi kemerdekaan Catalonia dianggap 
melanggar kedaulatan karena tidak memiliki 
dasar hukum  dan referendum yang telah 
dilakukan sebelumnya bersifat illegal (melanggar 
Konstitusi Spanyol). 

2. Untuk mencegah terjadinya efek domino berupa  
perluasan gerakan separatisme oleh etnis lain 
yang juga menginginkan kemerdekaan dan 
pemisahan diri dari Spanyol.  
 

F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian dalam penelitian ini adalah eksplanatif, 
dimana akan dijelaskan secara menyeluruh dan faktual terkait 
rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini. 
2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 
metode pengumpulan data sekunder, atau melalui media cetak 
seperti; dokumen – dokumen, referensi, buku, dan melalui 
media internet seperti jurnal online, berita online atau e-book. 
3. Teknik Analisa 

Teknik analisa dalam penelitian ini adalah dengan 
menganalisis data secara kualitatif dimana akan menganalisis 
permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.  
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G. Batasan Penelitian 

Agar pembahasan di penelitian ini tidak melampaui 
batas yang seharusnya atau sesuai dengan sebagaimana 
mestinya, maka penelitian ini hanya akan membahas mengenai 
Penolakan yang dilakukan Spanyol atas deklarasi 
kemerdekaan daerah otonomi Catalonia yang terjadi pada 
tahun 2017, termasuk didalam nya langkah serta kebijakan 
yang diterapkan untuk menanggapi hal tersebut. 
 
H. Sistematika Penulisan  

Bab I merupakan pendahuluan dan pengantar 
keseluruhan skripsi. Pada  bab ini dijelaskan dan diuraikan 
mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, 
kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, tujuan 
penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab II dalam skripsi ini membahas tentang Sistem 
Pemerintahan Spanyol dimulai dari masa – masa transisi 
sebelum demokrasi yaitu, First Republic, Second Republic, 
Perang Sipil hingga Demokrasi di Spanyol beserta Daerah 
Otonomi Khusus di dalam nya.  

Bab III menguraikan tentang penyebab yang menjadi 
pemicu munculnya gerakan separatis untuk melakukan 
memerdekakan Catalonia serta langkah – langkah yang 
dilakukan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol.  

Bab IV menjelaskan tentang respon Spanyol dalam 
menanggapi Deklarasi Kemerdekaan Catalonia termasuk 
alasan Spanyol menolak Deklarasi Kemerdekaan serta 
kebijakan yang diterapkan Spanyol atas peristiwa tersebut.  

Bab V berisi kesimpulan - kesimpulan yang diambil dari 
hasil penelitian secara keseluruhan yang berkaitan tentang 
Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dan Penolakan Spanyol 
terhadap hal tersebut. 
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