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BAB II 
SISTEM PEMERINTAHAN SPANYOL DAN 

DAERAH OTONOMI KHUSUS DI SPANYOL 
 

Bab 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.  
 
A. Sistem Pemerintahan Spanyol 

Spanyol merupakan negara dengan bentuk Monarki 
Konstitusional atau Kerajaan dengan Undang – Undang yang 
telah disepakati dan digunakan tidak hanya sebagai aturan bagi 
rakyat namun juga menjadi pengatur dan pembatas dari 
tindakan – tindakan Raja. Spanyol juga telah mengalami 
pergantian atau transisi sistem pemerintahan beberapa kali. 
Transisi yang terjadi beberapa kali tersebut membuahkan hasil 
yang menjadikan Spanyol sebagai Negara Demokrasi, dan hal 
tersebut membuat Spanyol sebagai panutan bagi negara – 
negara yang ingin merubah negara nya menjadi sebuah Negara 
Demokrasi.  

Sebelum pergantian sistem pemerintahan tersebut, 
Spanyol tetaplah Monarki atau kekuasaan yang berpusat dan 
diatur oleh Raja serta memiliki konstitusi tertulis. Kecuali 
pada masa transisi yaitu First Republic (1873 - 1874), Second 
Republic (1931 – 1936), dan Perang Sipil (1936 – 1939), serta 
pada Masa Pemerintahan Jenderal Francisco Franco (9399 – 
1975). Transisi Sistem Pemerintahan Spanyol menjadi sistem 
yang demokrasi tersebut dipengaruhi kuat atas peristiwa yang 
telah terjadi sebelumnya yaitu Second Republic, Perang Sipil 
dan perubahan – perubahan yang secara signifikan terjadi saat 
masa Pemerintahan Jenderal Franco yang merupakan diktator 
dalam era pemerintahannya dan demokrasi benar – benar  
diwujudkan setelah masa pemerintahan Jenderal Francisco 
Franco yang diktator berakhir. Jenderal Francisco Franco 
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sendiri berkuasa setelah memenangkan Perang Sipil di 
Spanyol.  

Di masa kediktatorannya, anggota legislatif tidak dipilih 
secara demokrasi dimana satu orang memiliki satu suara untuk 
memilih dan anggota – anggota lembaga legislatifnya juga 
tidak mewakili atau merepresentasikan masyarakat umum 
namun lebih kepada institusi dasar masyarakat Spanyol seperti 
univeristas, organisasi – organisasi profesional serta 
kepentingan lain yang mendukung rejim kediktatoran 
Francisco Franco. Anggota – anggota legislatif yang 
dipilihnya lebih merepresentasikan institusi tersebut 
dikarenakan bentuk – bentuk institusi digunakan Jenderal 
Francisco Franco untuk mengontrol baik kehidupan politik dan 
kehidupan sosial. Dengan kata lain, sistem pemerintahan 
Francisco Franco secara radikal sangat berbeda dengan 
konstitusi modern Spanyol. Oleh karena itu, untuk memahami 
sistem pemerintahan negara Spanyol penting sekali untuk 
terlebih dahulu mengetahui secara jelas tentang tahapan – 
tahapan atas pergantian sistem pemerintahan yang telah terjadi 
di Spanyol sebelum Spanyol menjadi negara yang demokrasi. 
Berikut ini adalah penjelasan masing – masing tahap transisi 
sistem pemerintahan Spanyol. (María J. Viguera, 2017) 

1. First Republic (1873 – 1874) 
Dimasa pertama kalinya Spanyol menjadi 

Republik, terjadi bukan karena adanya gelombang 
pendapat yang besar yang menginginkan perubahan dari 
Monarki atau Kerajaan menjadi Republik atau karena 
merupakan tugas dari partai – partai yang dibentuk 
secara baik untuk suatu saat mereformasi sistem, 
pemerintahan negaranya. Bukan, tujuan dari 
terbentuknya partai tidaklah untuk mengubah Spanyol 
yang Monarki menjadi Republik. Tetapi perubahan 
tersebut ditujukan untuk memanuver partai – partai 
royalis yang tidak mampu dinetralkan oleh Raja 
Amadeus. Bahkan Jumlah Anggota Parlemen yang 
berasal dari  Partai Republik (Federal) yang terbentuk 
pada tahun 1968 mengalami penurunan setelah hal 
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tersebut, padahal sebelumnya Partai Republik 
memenangkan perwakilan sebagai anggota untuk 
mengisi kursi parlemen yang cukup besar. Salah satu 
politikus republik yang bernama Emilio Castellar 
bahkan mengatakan bahwa : 

 
“Nobody has destroyed the Spanish Monarchy, 
nobody has killed it; the Monarchy has died due 
to internal decomposition”. 

 
Pernyataan nya tersebut menjelaskan bahwa tidak 

ada yang menghancurkan monarki atau tidak ada pihak 
yang menghilangkan bentuk pemerintahan kerajaan di 
Spanyol, tidak ada yang mematikan monarki di 
Spanyol, Monarki hilang dan mati karena adanya 
dekomposisi internal.  (Dardé) 

Raja Amadeu I melepaskan takhta Kerajaan 
Spanyol nya pada tanggal 10 Februari tahun 1873 dan 
Spanyol menjadi Republik tepat setelahnya yaitu pada 
tanggal 11 Februari tahun 1873. Keputusan Raja 
Amadeu untuk melakukan hal tersebut dikarenakan 
kesulitan – kesulitan yang harus dihadapinya pada masa 
jabatannya yang pendek. Kesulitan – kesulitan yang 
dihadapinya muncul tidak hanya dari eksternal tetapi 
juga dari internal. Terjadi berbagai pergolakan sosial 
seperti,  Perang 10 Tahun Kuba, Perlawanan atau 
Oposisi dari pendukung kerajaan yang menginginkan 
kembalinya Kerajaan Borbón serta perpecahan di antara 
pendukung nya sendiri, tidak dapat dipungkiri juga 
terdapat beberapa pemberontakan dari kaum Republik 
dikarenakan perbedaan pendapat untuk menetapkan 
Federalisme di Spanyol. Namun, First Republic di 
Spanyol tidak bertahan lama, status Spanyol sebagai 
Republik tersebut hanya bertahan selama 11 bulan. 
Pemerintahan pada masa First Republic runtuh, saat itu 
juga kembalinya Kerajaan Borbón dan naiknya anak 
dari Ratu Sebelumnya yaitu Ratu Isabel yang bernama 
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Alfonso XII sebagai Raja Spanyol, Raja Alfonso XII 
tersebut naik ke takhta di umur yang masih terbilang 
muda, yaitu diumur 17 tahun. Meski begitu, ia mampu 
memenangkan hati rakyatnya karena bijaksana dan 
simpati untuk mengunjungi daerah yang terserang 
kolera dan hancur akibat gempa bumi. Hal – hal tersebut 
juga menjadi tanda sebagai akhir dari First Republic di 
Spanyol. 

Meski telah menjadi Republik, masa First 
Republic juga tetap saja mengalami gejolak – gejolak 
sosial, dapat dikatakan periode ini bisa ditandai dengan 
adanya Politik yang mendalam, serta Ketidakstabilan 
Sosial dan kekerasan. Masa yang pendek pada periode 
tersebut juga dipimpin oleh 4 Presiden yang berbeda 
yaitu, Estanislao Figueras, Pi i Margall, Nicolás 
Salmerón, Emilio Castelar. (Blog, 2011).  

Presiden – presiden yang memimpin di masa 
First Republic tersebut mengalami pergantian karena 
beberapa persoalan, contohnya presiden kedua yang 
bernama Pi i Margall mengunbdurkan diri karena tidak 
mau mengirimkan tentara untuk melawan pihak – pihak 
yang menyatakan “the Canton” di Cartagena serta 
menolak untuk mengakui kedaulatan parlemen di 
Cortes. Penggantinya, yaitu presiden ketiga yang 
bernama Nicolás Salmerón terus mencegah fenomena 
yang terjadi dimasa presiden kedua untuk menyebar 
lebih banyak ke daerah lain dengan bantuan tentara nya. 
Namun ternyata fenomena tersebut semakin parah, 
tetapi hal tersebut bukanlah hal yang menjadi penyebab 
mundur nya Presiden Ketiga tersebut. Ia mundur karena 
menolak untuk menandatangani surat perintah hukuman 
mati bagi dua tentaranya. Presiden Terakhir yang 
bernama Emilio Castelar sebagai pengganti presiden 
sebelunya, telah mengembalikan ketertiban dimasa First 
Republic. Akan tetapi peraturannya tidak disetujui, dan 
Jenderal Manuel Pavía masuk ke kongres dan 
melakukan kudeta serta mengumumkan Republik yang 
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bersatu yang dipimpin Jenderal Fransisco Serrano tahun 
1874 sejak saat itu First Republic dihentikan. Dan Raja 
Alfonso XII naik ke takhta pada tahun 1875. (Blog, 
2011) 

 
2. Second Republic (1931 – 1936) 

Pasca berakhirnya First Republic dan dengan 
kembalinya sistem kerajaan, Spanyol mengalami 
kestabilan sejak kembalinya monarki atau dari tahun 
1875 hingga tahun 1898. Kestabilan tersebut goyah 
akibat adanya pergerakan oposisi di tahun 1898 – 1923. 
Kembalinya kerajaan dalam sistem pemerintah spanyol 
banyak di kritik, kritikus – kritikus tersebut muncul dari 
daerah Catalonia dan Basque, Partai Republik yang 
dihidupkan kembali, Partai Proletar, para tentara, serta 
politikus yang semakin berpikir maju dan intelektual – 
intelektual. 

Munculnya gejolak – gejolak sosial dan politik di 
Spanyol pada saat itu mampu dihadapi sejak adanya 
Jenderal Primo de Rivera yang melakukan kudeta 
militer pada 1923 dan saat ia menyampaikan pidatonya 
mendapat banyak dukungan dari kaum konservatif yang 
memiliki ketakutan akan tatanan sosial. Tidak hanya itu, 
ia juga memiliki aliansi dengan Raja Alfonso XIII yang 
sudah muak dengan politisi yang tidak mampu 
memberikannya pemerintahan yang efektif karena 
masih banyak terdapat fenomena – fenomena sosial 
yang disebabkan oleh para oposisi. Jenderal Primo de 
Rivera mendapat dukungan dari raja untuk menjadi 
diktator, ia memerintah melalui tentara dan memiliki 
tujuan untuk menyelamatkan Spanyol dari Politisi lama.  

Di awal masa kediktatorannya ia menerapkan 
sistem nasionalisme ekonomi, namun pada tahun 1929 
terjadi penurunan di mata uang spanyol dan resesi 
ekonomi. Ia kehilangan dukungan dari Raja dan 
tentaranya. Para tentara berbalik melawannya karena ia 
menghapuskan hak – hak istimewa, dan tidak itu saja 
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hilangnya dukungan dari raja juga dikarenakan raja 
menganggap munculnya ketidakpuasan yang 
berkembang di Catalonia, demonstrasi dan konspirasi 
politisi lama yang dianggap mengancam dinastinya 
menjadi penyebab hilangnya dukungan Raja Alfonso 
XIII kepada Jenderal Primo de Rivera. Dan pada tahun 
1930, Raja memaksa Jenderal Primo de Rivera untuk 
turun dari jabatannya tetapi langkah yang diambil Raja 
tersebut sudah terlalu lambat sehingga menodai 
kepercayaan dimata para masyarakat dan politisi. Hal 
tersebut membuat para Politisi Catalonia, Kaum 
Republik dan aliansi monarki liberal sebelumnya setuju 
untuk menghapus monarki. Dan terpaksa membuat 
Republik yang baru yang dikenal dengan Second 
Republic. Hasil pemilu yang diadakan juga 
membuktikan bahwa mayoritas kota – kota besar adalah 
Republik. Raja Alfonso XIII meninggalkan Spanyol 
karena banyaknya demonstrasi yang terjadi di Spanyol. 

Second Republic merupakan momen kunci dari 
sejarah modern Spanyol yang dideklarasikan pada 
tanggal 14 April tahun 1931. Pada masa tersebut, 
terdapat 4 fase didalamnya. Fase pertama merupakan 
Pemerintahan Sementara yang dijalankan sampai Cortes 
Constituyentes (Parlemen yang tugas utamanya adalah 
untuk menghasilkan konstitusi baru) berhasil 
memberikan bentuk pada pemerintahan baru tersebut. 
Pemerintahan Sementara pada Second Republic 
merupakan hasil dari koalisi beberapa golongan politik 
yaitu dibentuk oleh kaum Republik, Nasionalis dan 
Kaum Sosialis. Masa Pemerintahan Sementara dipimpin 
oleh Niceto Alcalá Zamora yang dulunya merupakan 
pendukung kerajaan namun berubah menjadi Kaum 
Republik. 

Pemerintahan Sementara yang baru muncul harus 
menghadapi banyak sekali gejolak sosial. Kampanye – 
kampanye dari golongan anarki terus di sebarluaskan, 
sementara bagian paling konservatif di gereja sangat 

https://www.britannica.com/biography/Niceto-Alcala-Zamora
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berlawanan dengan pemerintahan yang baru. Tidak 
hanya itu, sentimen lama tentang antiklerikalisme 
kembali lagi dan permasalahan – permasalahan tersebut 
semakin memburuk saat tahun 1931 tepatnya di bulan 
Mei, banyak Gereja dan Bihara yang dibakar dan 
dihancurkan. Satu bulan setelahnya, di bulan Juni tahun 
1931 koalisi dari Kaum Republik Kiri dan Sosialis 
berhasil memenangkan Pemilihan Cortes 
Constituyentes. (Aybar, hal. 2)  

Terpilihnya koalisi Kaum Republik Kiri dan 
Sosialis di dalam Parlemen menyebabkan terjadinya 
ketidakseimbangan antara Kaum Katolik Republik 
Moderat dan Kaum Republik Kiri. Terlebih, Konstitusi 
yang disahkan pada Desember tahun 1931 berisikan 
sesuai dengan pandangan anggota parlemen atau sesuai 
dengan pandangan Kaum Republik Kiri, termasuk 
didalamnya mengenai pasal – pasal keagamaan. 

Konstitusi 1931 adalah Konstitusi Spanyol yang 
paling progresif yang pernah disahkan di Spanyol. 
Didalam Konstitusi tersebut terdapat beberapa hal 
seperti: 

- Kedaulatan Rakyat, dimana Kedaulatan 
terletak pada Rakyat dan pemerintahan 
baru di Spanyol diputuskan menjadi 
“democratic Republic of workers of all 
classes.” 

- Hak Pilih Universal, setelah berbagai 
perdebatan panjang di Spanyol, untuk 
pertama kalinya Wanita diberikan hak 
untuk memilih sebagaimana yang diberikan 
kepada pria sebelumnya. Hal tersebut 
membuat Spanyol menjadi salah satu 
negara besar di Eropa yang pertama 
kalinya memberikan hak untuk memilih 
pada wanita. 

- Perluasan hak dan kebebasan seperti 
kebebasan untuk bertemu, bekerjasama dan 
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mengungkapkan pendapat. Serta hak – hak 
sipil mengenai perceraian dan kesetaraan 
hak asuh anak, dan hak untuk mendapatkan 
pendidikan. 

- Pembagian kekuasaan didalam negara, 
Cortes merupakan lembaga legislatif, 
Pemerintah merupakan lembaga eksekutif, 
serta pengadilan merupakan lembaga 
yudikatif. Presiden di Pemerintahan 
Republik ini memiliki peran yang cukup 
terbatas jika dibandingkan dengan Raja. 

- Untuk pertama kalinya juga, Spanyol 
mengizinkan daerah – daerah didalamnya 
untuk memiliki dan membuat aturan 
terhadap daerah nya sendiri. Peraturan 
itulah yang disebut dengan Otonomi. 

- Serta menciptakan negara sekuler dimana 
terdapat pemisahan antara negara dan 
gereja yang artinya negara berhenti 
memberi subsidi terhadap gereja dan gereja 
dilarang untuk mengatur institusi 
pendidikan. Dan adanya kebebasan untuk 
memeluk agama. (Aybar, hal. 3) 

Setelah Pemerintahan Sementara yang dipimpin 
oleh Niceto Alcalá Zamora berakhir dengan 
pengunduran dirinya, maka fase selanjutnya dari Second 
Republic ini adalah Pemerintahan Republik-Sosialis 
yang berlangsung hanya selama dua tahun. Era tersebut 
dipimpin oleh Manuel Azañ dari tahun 1931 – 1933. 
Pada masa Pemerintahan Republik-Sosialis ini banyak 
terdapat Pembangunan luas yang berusaha untuk 
memperbaiki berbagai masalah yang masih ada sejak 
abad ke – 19. Manuel Azañ memiliki tujuan untuk 
menciptakan pemerintahan dengan demokrasi moderen, 
beberapa perubahan dilakukan pada sektor sosial 
hukum, perluasan pembangunan bidang pendidikan, 
perbaikan di bidang militer serta di bidang pertanian.  

https://www.britannica.com/biography/Niceto-Alcala-Zamora
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Berbeda dengan Pemerintahan Sementara yang 
memiliki hubungan tidak baik dengan Pihak Gereja, di 
Pemerintahan Republik-Sosialis ini menjadikan 
Pelajaran Agama sebagai pelajaran yang wajib diajarkan 
di sekolah – sekolah. 

Perbaikan yang dilakukan tidak hanya dalam 
sektor – sektor tersebut, tetapi juga pada peraturan 
tentang otonomi. Pada April 1931, terjadi peristiwa 
yang mengancam kestablian politik Spanyol yaitu salah 
satu daerah di Spanyol yang bernama Catalonia 
memiliki kemungkinan untuk memerdekakan diri dalam 
sebuah negara bagian. Untuk mengatasi masalah itu, 
dan menghadapi oposisi dari Kaum Republik  
Konservatif yang membatasi Catalonia untuk mengatur 
daerahnya sendiri, Manuel Azañ memberikan kuasa 
pada Catalonia dengan memberikan hak untuk mengatur 
daerahnya sendiri atau diberikan hak otonomi, hal 
tersebut mampu memenuhi keinginan Catalonia. Namun 
pada tahun 1933 terjadi krisis sehingga pemerintah 
dipaksa oleh Kaum Konservatif untuk melakukan 
Pemilihan, dan terjadi pergantian pemerintahan di 
Second Republic. 

Fase selanjutnya merupakan Era Konservatif 
yang hanya berlangsung dari 1933 hingga 1936. 
Pemerintahan ini dibentuk oleh Partai Republik Radikal 
yang dipimpin oleh Lerroux, yang membutuhkan 
bantuan parlemen dari partai yang mendominasi sayap 
kanan yaitu CEDA (Confederación Española de 
Derechas Autónomas) atau Konfederasi Spanyol untuk 
Hukum Otonomi. Pemerintahan yang baru ini 
melakukan beberapa perubahan terhadap kebijakan 
yang sudah disahkan dua tahun yang lalu, seperti 
menghentikan pembangunan di sektor pertanian, 
melakukan konsesi politik dengan pihak gereja serta 
yang sangat menimbulkan permasalahan adalah 
pemerintah menentang nasionalisme di Catalonia dan 
Basque. Pemerintahan Era Konservatif ini menolak 
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keinginan Basque pada tahun 1934 terkait izin mengatur 
daerahnya sendiri dan bertentangan dengan Generalitat 
atau Pemerintahan Daerah di Catalonia. 

Dibawah pimpinan Partai Republik dan atas 
kekalahannya, Kaum Sosialis mengalami Radikalisasi 
yang pada saat itu juga fasisme sedang berkembang 
dengan kuat nya kekuasaan Hitler di Jerman pada tahun 
1933. Terlebih saat pemerintahan baru dibawah Partai 
Republik juga menginginkan CEDA untuk masuk 
kedalam Parlemen, Kaum Sosialis menilai CEDA 
adalah Partai Fasis dan sepanjang tahun 1934 mereka 
mengancam akan melakukan pemberontakan apabila 
CEDA benar – benar diangkat untuk bergabung menjadi 
anggota Parlemen Spanyol. Mengetahui bahwa CEDA 
akhirnya resmi bergabung menjadi anggota Parlemen, 
Kaum Sosialis melakukan hal yang telah mereka ancam 
sebelumnya yaitu pemberontakan yang dikenal dengan 
Revolusi 1934. Revolusi tersebut merupakan titik 
pemisah di Pemerintahan yang ada pada masa Second 
Republic. 

Pemberontakan atau Revolusi 1934 terjadi di 
sebagian besar wilayah Spanyol, namun pemberontakan 
tersebut banyak mengalami kegagalan. Contohnya, di 
Barcelona yang merupakan ibukota Catalonia, 
pemberontakan yang dilakukan dengan jelas 
menyampaikan unsur pemisahan diri. Pemberontakan – 
pemberontakan tersebut berhasil dibendung oleh militer. 
Kecuali pemberontakan yang terjadi di Asturias, dengan 
penghancuran harta benda terbanyak yang 
menghasilkan revolusi sungguhan. Hal tersebut 
membuat pemerintah melakukan penekanan yang lebih 
brutal untuk membendung revolusi tersebut. Dampak 
yang ditimbulkan akibat Revolusi 1934 cukup banyak, 
ribuan orang meninggal dan terluka, puluhan ribu orang 
ditangkap akibat melakukan Revolusi tersebut. Setelah 
berbagai ketegangan dan fenomena yang terjadi disusul 
dengan berbagai skandal korupsi, Pemerintahan Lerroux 
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memutuskan untuk mengadakan pemilihan pada 
Februari 1936. Hasil pemilihan tersebut dimenangkan 
oleh Front Masyarakat (Frente Popular). 

Front Masyarakat merupakan koalisi yang 
menggabungkan kekuatan – kekuatan sayap kiri yang 
memenangkan Pemilihan pada Februari 1936, 
Pemerintahan yang dipimpin oleh Front Masyrakat ini 
berlaku sejak Februari hingga Juli 1936, sangat singkat 
dibandingkan fase sebelumnya. Era ini dipimpin oleh 
seorang dari Kaum Republik kiri yang bernama Casares 
Quiroga. Pemerintahan yang baru ini melanjutkan 
kembali pembangunan – pembangunan yang 
sebelumnya telah dilakukan di masa Pemerintahan 
Republik yaitu dengan melakukan lagi pembangunan di 
sektor pertanian dan menetapkan kembali izin untuk 
mengatur daerah nya sendiri bagi Catalonia, serta 
mereka mulai memikirkan status otonomi untuk daerah 
Galicia dan juga Basque. 

Sementara itu, keadaan sosial di Spanyol semakin 
menegang dengan adanya revolusi dari pihak yang 
menginginkan berakhirnya demokrasi. Kaum moderat 
dan demokrat berusaha untuk mempertahankan 
Pemerintahan konstitusional dan demokrasi namun 
pertahanan dan perlawanan mereka seakan tidak 
membawa perubahan sama sekali karena 
pemberontakan tersebut membawa Spanyol kepada 
Perang Sipil. Sejak bulan April 1936 banyak terjadi 
kekerasan dan mengakhiri demokrasi pada era tersebut.  
3. Perang Sipil (1936 – 1939) dan Rezim Franco 

(1939 – 1975) 
Perang Sipil terjadi sejak 1936 hingga 1939, 

dibawah tekanan yang ada saat itu Spanyol terbagi 
menjadi 2 bagian yaitu Zona Republik (Zona 
Republicana) meliputi daerah pusat, Catalonia dan 
Daerah Industri Basque. Daerah Catalonia dan Basque 
berada dibawah kontrol pemerintah dan bersedia untuk 
mengabdikan diri kepada pemerintah karena Kaum 
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Republik menjamin hak otonomi bagi daerah mereka. 
Sementara Zona kedua adalah Zona Nasionalis (Zona 
Nacional) yaitu tempat militer menetapkan kediktatoran 
yang keras, Zona Nasionalis ini adalah daerah – daerah 
produksi makanan yang dikuasai oleh Kaum Nasionalis 
sehingga menyebabkan kekurangan makanan pada Zona 
Republik. 

Kemenangan jatuh di pihak Nasionalis yang 
memiliki kontrol politik yang baik dan utuh, karena 
keamanan militer serta perintah politik dari Franco 
sangat tegas. Berbeda dengan Kaum Republik yang 
menimbulkan kebingungan dalam hal pemerintahan 
nya. Tidak hanya itu, Kaum Nasionalis juga memiliki 
militer yang lebih baik daripada Republik karena 
Republik mendapat bantuan dari Uni Soviet kala itu 
yang mengakibatkan Inggris dan Perancis menolak 
untuk mendukung legitimasi Pemerintahan Republik 
yang terpilih secara demokrasi bahkan tidak memberi 
izin untuk membeli peralatan militer yang membuat Uni 
Soviet menjadi satu – satunya aliansi Kaum Republik. 
Sedangkan Kaum Nasionalis memiliki peralatan militer 
yang memadai dan mendapat bantuan dari Hitler serta 
Musollini pada waktu itu, dasar dari militer Kaum 
Nasionalis adalah Tentara Afrika dibawah pimpinan 
Jenderal Franco. Jenderal Franco juga mendapat 
keuntungan dari dukungan Gereja Katolik Romawi pada 
masa itu. Perang Sipil akhirnya selesai pada 1 April 
1939. 

Selesainya Perang Sipil dimenangkan oleh Kaum 
Nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco 
Franco, pada masa itu terjadi desakan dari sesama 
Jenderal yang memaksa Franco untuk naik dan 
mengambil alih pemerintahan dengan kata lain, 
berkuasanya Franco setelah Perang Sipil merupakan 
hasil dari Perang yang secara darurat membuat Spanyol 
membutuhkan Pemimpin baru. Diawal masa 
pemerintahan nya, Franco harus memperbaiki hal – hal 
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yang terjadi akibat Perang Sipil seperti pembersihan 
politik, pengadilan militer, serta kesulitan ekonomi 
karena pada Perang Sipil banyak kehilangan tenaga 
kerja ahli, kekeringan dimana – mana, kekurangan 
devisa dan pembatasan jumlah barang – barang impor 
yang diterapkan sejak Perang Dunia II serta berbagai 
kesulitan lainnya. Pada masa tersebut juga Franco 
menyalahgunakan kebijakan autarki dimana ia memiliki 
tujuan agar negara nya mampu untuk memenuhi 
kebutuhan negara nya sendiri, sedangkan hal tersebut 
adalah hal yang tidak mungkin karena tidak semua hal 
ada di negaranya dan itulah mengapa negara butuh 
kerjasama dengan negara lain sehingga kebutuhan 
negara nya dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan 
Spanyol dibawah pimpinan Jenderal Franco pada saat 
itu mengontrol harga – harga serta perkembangan 
industri didalamnya dengan cara memisahkan Spanyol 
dari pasar internasional. Kebijakan Franco membuat 
pendapatan nasional Spanyol jatuh sebagaimana 
produksi industri dan pertanian tidak mengalami 
kemajuan serta gaji pekerja yang yang juga turun secara 
drastis. Terlebih, disaat Perang Dunia II Franco 
berpihak kepada Jerman dan Italia karena sebelumnya 
kemenangan Franco di Perang Sipil terjadi karena 
bantuan kedua negara tersebut.  

Spanyol membantu Jerman dengan mengirimkan 
bantuan kepada Jerman berupa pasukan tentara ke Uni 
Soviet, serta mengizinkan Jerman untuk beroperasi di 
tanah Spanyol. Namun, aliansi Franco gagal 
memenangkan Perang Dunia II sehingga negara – 
negara yang memenangkan Perang Dunia II mengisolasi 
Spanyol. Bahkan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) 
yang baru dibentuk saat itu mengadopsi resolusi yang 
mengakibatkan Spanyol tidak diperbolehkan untuk ikut 
campur dalam segala agenda PBB, dan ditolak untuk 
menjadi anggota PBB. Seluruh anggota PBB saat itu 
juga direkomendasikan untuk menarik semua 
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perwakilan diplomatiknya yang berada di Spanyol. Di 
tahun yang sama, Perancis juga menutup pintu 
perdagangan nya dengan Spanyol. Dan tahun 
selanjutnya di tahun 1947, setelah kebijakan dari PBB 
yang mengisolasi Spanyol, kediktatoran Franco dan 
dukungan nya terhadap Jerman saat itu membuat 
Spanyol tidak mendapat bantuan Marshall Plan yang 
merupakan sumber utama bagi pembangunan ekonomi 
Eropa pasca Perang. Namun, sikap anti-komunis 
Spanyol membawa perubahan bagi Spanyol pada saat 
itu karena di tahun 1947 terjadi Perang Dingin atau 
perang ideologi antara Amerika dan Uni Soviet. Sikap 
anti-komunis Spanyol membuat Amerika 
mempertimbangkan Spanyol untuk menjadi aliansi nya 
karena banyak negara yang sudah bergabung menjadi 
komunis. Dan akhirnya hal tersebut membuat Amerika 
mengubah kebijakannya terhadap Spanyol. Pemerintah 
Amerika Serikat mengambil langkah untuk melakukan 
normalisasi hubungan dengan Spanyol. Amerika 
memberikan bantuan finansial kepada Spanyol dan 
mendirikan pangkalan militer di Spanyol. Bantuan 
lainnya diberikan Amerika terkait resolusi PBB yang 
mengisolasi Spanyol, pada tahun 1950 PBB menyetujui 
untuk membuka kembali perwakilan diplomatik di 
Spanyol. Dukungan Amerika juga membuat Spanyol 
diterima menjadi anggota PBB pada tahun 1955. 
Berakhirnya isolasi terhadap Spanyol membawa 
kestabilan ekonomi bagi Spanyol. 

Meskipun ditahun 1960 perubahan mulai terjadi, 
namun tetap saja kondisi politik internal berada di 
tangan Franco. Jenderal Franco yang diktator menekan 
Spanyol dengan sangat keras, serta pers yang dikontrol 
dan disensor sehingga tidak ada kebebasan pers saat itu. 
Tidak hanya itu, ia juga memisahkan dan 
menggolongkan pihak – pihak yang kalah dan yang 
menang saat Perang Sipil. Pihak yang kalah saat Perang 
Sipil dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Jenderal 
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Francisco Franco merupakan diktator yang 
menggunakan institusi sebagai alat kontrol nya, seperti 
gereja. Dengan mendapat dukungan dari pihak gereja, 
maka Francisco Franco dengan mudah dapat 
mengontrol sektor pendidikan. Karena agama 
merupakan subjek wajib yang harus diajarkan di 
sekolah sehingga gereja memainkan peran penting 
dalam bidang pendidikan. Sistem pemerintahan yang 
diterapkan Jenderal Francisco Franco saat itu adalah 
sistem pemerintahan terpusat sehingga kontrol tertinggi 
berada di tangan pemerintah. Sentralisasi pemerintahan 
tersebut membuat daerah – daerah yang sebelumnya 
diberikan hak otonomi tidak lagi mampu mengatur 
daerahnya sendiri karena desentralisasi pemerintahan 
dihapuskan oleh Francisco Franco.  

Segala jenis peraturan, buku pendidikan, serta 
seluruh aspek termasuk dalam hal ekonomi, budaya 
maupun agama diwajibkan menggunakan bahasa 
Spanyol karena beberapa daerah di Spanyol seperti 
Catalonia memiliki bahasa daerah nya sendiri dan 
Francisco Franco melarang keras hal tersebut. Ia 
memberikan penekanan dalam hal nasionalisme 
spanyol, demi kesatuan Spanyol. Namun, kebijakan dan 
peraturan Jenderal Franco saat itu untuk menghapuskan 
desentralisasi dengan mencabut status Otonomi Khusus 
yang sebelumnya telah diberikan membuat daerah – 
daerah seperti Basque dan Catalonia menuntut 
pemerintah untuk memberikan hak Otonomi Khusus 
nya kembali. Bahkan daerah yang bernama Basque 
mengembangkan organisasi separatis sebagai bentuk 
perlawanan nya yang bernama ETA atau Euskadi Ta 
Askatasuna.  

Dimasa kediktatoran nya Francisco Franco 
membalas perlawanan dari oposisi yang muncul dari 
daerah seperti Catalonia dan Basque karena terjadi teror 
dan penculikan pada saat itu, sehingga Franco 
melakukan represi seperti membasmi tokoh – tokoh 
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nasionalis dari Catalonia dan Basque yang melakukan 
perlawanan sebagai bentuk penolakan terhadap 
kebijakan Francisco Franco. Jenderal Francisco Franco 
berhasil menekan kaum – kaum separatis pada masa 
kediktatorannya. Pada saat itu bahasa Spanyol menjadi 
bahasa utama yang digunakan di seluruh Spanyol. 

Kebijakan – kebijakan yang dibuat dimasa 
pemerintahan Franco merupakan kebijakan yang sangat 
kontras berbeda dengan kebijakan yang dibuat pada 
pemerintahan Republik ataupun Front Masyarakat. 
Kebijakan yang diambilnya juga kebijakan yang 
memberikan manfaat bagi pihak gereja, karena gereja 
memberi dukungan dan Franco juga menggunakan 
gereja sebagai instrumen untuk mengontrol kehidupan 
sosial dan politik. Seperti yang telah dikatakan nya, 
bahwa Franco ingin menyelamatkan dan membenahi 
Spanyol seberapapun besar halangan yang harus 
ditempuhnya.  

Franco menghapuskan hal – hal yang 
dianggapnya asing dan bertentangan dengan Spanyol. Ia 
menghapuskan serta melarang adanya Partai Politik 
karena hal tersebut dianggapnya sebagai pemicu Perang 
Sipil yang sebelumnya terjadi. Hak pilih universal dan 
kebebasan berekspresi juga dicabut saat itu, Franco 
menganggap segala bentuk pendapat ataupun kritik 
terhadap pemerintah adalah pengkhianatan sehingga 
tidak ada kebebasan berekspresi maupun asosiasi pada 
saat itu. Dari seluruh kebijakannya, sesungguhnya rezim 
pemerintahan Franco tidak mengejar dominasi totaliter 
di segala institusi atau lembaga sosial, agama, budaya 
atau ekonomi secara menyeluruh. Rezim pemerintahan 
nya lebih cenderung otoriter dibanding totaliter, karena 
memang tidak ada dorongan totaliter dalam sistem 
politik Francisco Franco saat itu.  

Di akhir rezim pemerintahan Jenderal Francisco 
Franco, jumlah kekerasan dan kerusuhan yang terjadi 
sangat meningkat. Di tahun 1960an, rezimnya semakin 
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terganggu oleh kurangnya pelembagaan dan juga 
permasalahan mengenai pengganti Francisco Franco, 
karena kesehatan Franco yang semakin menurun 
sedangkan tidak ada pengganti untuk Franco yang 
sebelumnya direncanakan. Permasalahan mengenai 
pemimpin yang akan menggantikan Franco dalam hal 
antisipasi kematiannya didukung dengan kemampuan 
Franco yang semakin menurun menimbulkan konflik 
yang berlangsung antara pihak yang berusaha 
melakukan liberasi pada rezim Franco dan mereka yang 
menolak adanya reformasi. Jenderal Francisco Franco 
setelah melakukan kunjungan provinsinya pada Januari 
1960 mengalami sakit yang awal nya di diagnosa oleh 
dokter merupakan gejala Penyakit Parkinson.  

Kejadian yang membawa dampak lebih buruk 
terjadi pada tanggal 24 Desember 1961 saat Jenderal 
Francisco Franco sedang berburu. Peluru nya meledak 
di laras senapan miliknya, yang menghancurkan 
senapannya serta mematahkan beberapa tulang di 
tangan kirinya dan jari telunjuknya. Luka yang 
dialaminya cukup parah, dan sulit untuk disembunyikan 
dari publik. Meskipun tidak mengancam hidupnya, 
namun membutuhkan penanganan medis yang cukup 
lama dan sulit. Sedangkan gejala Parkinson yang 
dialaminya, tidak diketahui oleh publik sampai tahun 
1974. Namun di tahun 1961, gejala tersebut terlihat dari 
penampilannya di publik saat tubuhnya terlihat lebih 
kaku, wajahnya yang tidak ekspresif, tangan nya yang 
bergetar dan hal lain yang terlihat dari penampilannya. 
Meskipun dampak dari penyakit  tersebut dapat diatasi 
menggunakan obat, namun kewaspadaan dan energi nya 
menurun sejak ia terkena penyakit tersebut dan mulai 
terjadi di tengah tahun 1961. (Payne, 1987) 

Kondisi Franco yang semakin memburuk itulah 
yang menjadi alasan baginya dalam mencari pengganti 
yang akan melanjutkan pemerintahannya, gejolak dan 
ketidakstabilan yang terjadi dimasa Franco memikirkan 
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siapa yang akan melanjutklan rezimnya bertambah 
buruk karena ditahun yang sama lebih tepatnya sejak 
akhir tahun 1960 hingga awal tahun 1970 merupakan 
masa – masa intensif para oposisi melakukan 
perlawanan, secara perlahan namun pasti, grup – grup 
separatis berkembang luas yang sebelumnya di tahun 
1950 mengalami penurunan di titik paling bawah. 
Tindakan pihak oposisi yang paling buruk dilakukan 
oleh grup separatis dari daerah yang dulunya merupakan 
salah satu daerah otonomi yaitu Basque. Mereka 
menggunakan taktir terror dan membunuh, tindakan 
mereka yang paling berani adalah melakukan 
pembunuhan terhadap Luis Carrero Blanco pada 
Desember tahun 1974 yang merupakan perdana menteri 
pertama yang ditunjuk oleh Jenderal Francisco Franco. 
Carrero Blanco awalnya dianggap orang yang satu – 
satunya akan melanjutkan pemerintahan Francisco 
Franco karena memiliki kesamaan dengan kebijakan 
dan prinsip yang dibuat Francisco Franco pada masa 
pemerintahannya.  

Sebelumnya, di tahun 1969 Francisco Franco 
terlebih menunjuk Juan Carlos sebgai penggantinya. 
Garis keturunan kerajaan yang dimiliki oleh Juan 
Carlon dianggap dapat menjamin nya sebagai pengganti 
yang akan melanjutkan pemerintahan Francisco Franco, 
karena Juan Carlos merupakan cucu laki – laki dari Raja 
terakhir yang memimpin Spanyol yaitu Raja Alfonso 
XIII. Tetapi hal tersebut menuai protes dan penolakan 
dari Kaum Oposisi Demokrat, menanggapi hal tersebut 
Francisco Franco menunjuk Carrero Blanco untuk 
menjadi Perdana Menteri demi menjamin dan menjaga 
kelanjutan pemerintahannya namun Carrero Blanco 
dibunuh oleh gerakan separatis dari Basque yaitu ETA. 
Terbunuhnya Carrero Blanco menimbulkan krisis 
pemerintahan yang sangat parah dan mengganggu 
proses penunjukan pengganti Francisco Franco yang 
sebelumnya sudah direncanakan. (Division, 1990) 
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Setelah Carrero Blanco, Jenderal Francisco 
Franco menunjuk Carlos Arias Navarro yang 
sebelumnya merupakan menteri dalam negeri kemudian 
ditunjuk menjadi perdana menteri untuk menggantikan 
posisi Carrero Blanco yang telah terbunuh. Pada pidato 
nya di depan Cortes (Parlemen Spanyol yang bertugas 
untuk mengesahkan undang – undang) tanggal 12 
Februari 1974, sebagai perdana menteri baru ia 
menjanjikan adanya reformasi liberal yang termasuk 
hak untuk membentuk asosiasi politik. Tetapi, konflik 
masih berlanjut dibawah pimpinan perdana menteri baru 
tersebut. Pihak oposisi, kaum radikal kiri menolak dan 
merasa tidak puas dengan aturan mengenai asosiasi 
yang disampaikan oleh Arias Navarro. Bagaimanapun, 
undang – undang mengenai asosiasi politik diosetujui 
dan menjadi undang – udang pada Desember tahun 
1974. Undang – undang yang mengatasnamakan 
liberalisasi dengan adanya asosiasi politik tersebut 
ternyata masih berkaitan dengan peraturan Franco 
karena undang – undang asosiasi politik mewajibkan 
partisipasi politik yang sesuai dengan prinsip Gerakan 
Nasionalis dan menempatkan asosiasi dibawah 
yurisdiksinya. Undang – undang yang dicetuskan Arias 
Navarro tersebut tidak mencerminkan liberalisasi secara 
keseluruhan karena masih berkaitan dengan prinsip 
Nasionalis yang merupakan prinsip yang ada dimasa 
Pemerintahan Francisco Franco. Pihak oposisi menilai 
bahwa undang – undang baru tersebut adalah bentuk 
manipulasi politik yang merupakan wujud asli dari awal 
sebuah sistem politik yang terbatas. 

Oposisi terhadap rezim Francisco Franco pasca 
naiknya Arias Navarro dan disahkan nya undang – 
undang asosiasi politik menjadi semakin kuat dan 
terjadi di semua pihak. Banyak buruh yang melakukan 
mogok, universitas – universitas dalam keadaan kacau, 
karena tuntutan rakyat yang semakin meluas untuk 
mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi. 
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Aktivitas gerakan – gerakan separatisme semakin 
meningkat dan aksi teror yang terjadi dimana – mana 
membuat pemerintah pada bulan April tahun 1975 
menetapkan daerah Basque sebagai darurat militer. 
Marak nya aksi teror juga mengakibatkan eksekusi yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap 5 orang teroris 
meskipun hal tersebut menimbulkan protes dari dunia 
internasional. Masa pemerintahan Jenderal Francisco 
Franco yang diktator memang mampu menekan 
aktivitas oposisi dan gerakan separatis yang menentang 
kebijakannya, namun tidak mampu menghentikan dan 
menghilangkan secara permanen sumber konflik yang 
berlangsung di Spanyol karena diakhir masa 
pemerintahan nya, jumlah aktivitas gerakan separatisme 
bertambah banyak. Jenderal Francisco Franco 
meninggal pada 20 November tahun 1975 yang dengan 
itu mengakhiri masa pemerintahannya dalam keadaan 
krisis kronis. 

Meninggalnya Jenderal Francisco Franco 
membuat Spanyol membutuhkan pemimpin untuk 
mengatur negaranya, di hari yang sama setelah 
kematiannya, pemerintah yang ditinggalkan oleh 
Jenderal Francisco Franco melakukan konsensus umum 
terkait pengganti Jenderal Francisco Franco. Dewan 
Perwakilan Rakyat mengambil sementara peran Kepala 
Negara dalam dua hari setelah Franco meninggal untuk 
menentukan pengganti Francisco Franco. Konsensus 
umum yang diadakan menghasilkan pemimpin terpilih 
untuk menggantikan Franco pada 22 November 1975. 
Juan Carlos, yang 6 tahun sebelumnya sudah ditunjuk 
oleh Franco akhirnya terpilih untuk menjadi pemimpin 
Spanyol dengan gelar Raja. Tahun 1975 merupakan 
tahun yang luar biasa bagi Spanyol, melihat 
meninggalnya Diktator mereka sampai terjadinya 
transisi pemerintahan dengan terpilihnya Raja Juan 
Carlos untuk melanjutkan pemerintahan. 
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4. Transisi ke Demokrasi (Setelah tahun 1975) 
Transisi pemerintahan setelah meninggalnya 

Fransicso Franco pada 20 November 1975 dengan 
terpilihnya Raja Juan Carlos seakan membawa angin 
perubahan bagi Spanyol. Juan Carlos membuka rezim 
baru yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. 
Belum pernah sebelumnya, ada transisi pemerintahan 
yang demokrasi tanpa adanya perang sipil, 
penggulingan revolusioner atau perlawanan lainnya. 
Transisi pemerintahan ini semakin mengagumkan 
karena, pelembagaan yang sudah direncanakan untuk 
menjaga rezim Franco ternyata memungkinkan untuk 
membuat undang – undang bagi pemerintahan monarki 
konstitusional yang demokratis.  

Di awal masa pemerintahannya, tidak ada yang 
mengetahui bahwa Juan Carlos akan menjadikan 
Spanyol sebuah negara demokrasi. Karena Juan Carlos 
tetap menjadikan Arias Navarro sebagai perdan menteri 
nya yang sebelumnya merupakan perdana menteri 
Francisco Franco yang setia dan menganut paham yang 
sama dengan diktatornya. Hal tersebut mengecewakan 
pihak yang telah berharap lama dan menginginkan 
perubahan terhadap pemerintahan yang baru, dengan 
ditetapkannya Arias Navarro menjadi perdana menteri 
mereka menilai bahwa sangat kecil kemungkinan untuk 
terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan yang 
baru. Mengingat sebelumnya Arias Navarro pernah 
membuat undang – undang tentang liberalisasi untuk 
membuat asosiasi politik namun ternyata hanyalah 
manipulasi belaka karena asosiasi politik tersebut harus 
tetap sesuai dengan prinsip nasionalis dan tetap berada 
dibawah yurisdiksi nasionalis. Dalam pidatonya pada 28 
Januari tahun 1976, Arias Navarro juga tidak 
menunjukkan akan adanya perubahan politik.  

Perubahan politik oleh Juan Carlos dilakukan 
secara perlahan, namun revolusi hati – hati tersebut 
disambut reaksi berlawanan dari pihak yang setia 
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terhadap Franco, bahwa mereka akan melakukan 
perlawanan bagi segala bentuk perubahan yang 
dilakukan. Diatas gejolak tersebut, dan dengan 
ketidakmampuan Arias Navarro menghadapi para 
oposisi serta rasa tidak puas dari Juan Carlos akan 
kemampuan Arias Navarro melakukan reformasi, 
akhirnya Juan Carlos meminta Arias Navarro untuk 
mengundurkan diri dari jabatannya. Arias Navarro 
mengundurkan diri pada 1 Juli 1976, dan  5 hari 
setelahnya Raja Juan Carlos menunjuk Adolfo Suarez 
Gonzalez sebagai pengganti baru perdana menterinya. 
Adolfo Suarez juuga merupakan pihak yang setia dan 
sepaham dengan Franco, dipilihnya Adolfo Suarez 
sebagai perdana menteri merupakan taktik dari Juan 
Carlos agar revolusi politik nya dapat berjalan lancar 
dan tidak menimbulkan curiga dari pihak yang setia 
terhadap rezim Franco. (Tortella, 2017) 

Pada Juli 1976, pemerintah memberikan amnesti 
sebgian yang membebaskan 400 orang tahanan politik. 
Selanjutnya pada bulan September 1976, Suarez 
meminta Cortes untuk menyetujui program reformasi 
politik yang meminta adanya lembaga legislatif 
bikameral yang dipilih secara demokratis. Dengan 
kemampuan manuver nya yang baik, Cortes menyetujui 
undang – undang tersebut. Berdasarkan Undang – 
Undang Referendum Franco, Suarez dan Juan Carlos 
melakukan referendum terkait reformasi politiknya 
kepada rakyat Spanyol dan hasilnya lebih dari 90% 
memberikan persetujuan untuk dilakukan nya reformasi. 
Partai politik kembali dilegalkan, dan satu tahun 
setengah setelah kematian Francisco Franco, pemilihan 
demokratis diadakan dan hasilnya Partai UCD (Union of 
the Democratic Centre) yang merupakan Partai dibawah 
pimpinan Suarez memenangkan kursi terbanyak di 
Parlemen.  

Tugas utama pemerintahan baru dimasa transisi 
ini adalah menyusun konstitusi baru, karena sebelumnya 
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konstitusi yang ditetapkan merupakan konstitusi yang 
tidak berdasarkan keingininan rakyat. Untuk itu, Komite 
Konstitusional di Cortes membentuk sebuah komisi 
parlemen yang mewakili seluruh partai – partai utama 
dan daerah – daerah penting. Konstitusi 1978 yang 
mereka bentuk merupakan sebuah konstitusi yang 
panjang dan rinci karena konstitusi ini bertujuan agar 
dapat diterima dan mewakili keinginan seluruh pihak. 
Konstitusi 1978 diratifikasi berdasarkan referendum 
publik pada Desember 1978 dan menetapkan Spanyol 
sebagai sebuah negara Monarki Konstitusional. Negara 
dan gereja dinyatakan terpisah, serta adanya ketentuan 
mengenai pemberian otonomi khusus di 17 komunitas 
otonom khusus Spanyol, termasuk Basque dan 
Catalonia yang sebelumnya sudah mendapatkan 
Otonomi tetapi sempat dicabut hak otonomi nya dan 
diberikan lagi berdasarkan Konstitusi 1978. Sementara 
menetapkan daerah otonomi, Konstitusi tersebut juga 
memberikan penekanan mengenai kesatuan Spanyol 
yang tidak bisa diganggu gugat. Keahlian politik Suarez 
didukung dengan keinginan yang kuat dan keberanian 
Juan Carlos mampu mencapai tujuan untuk mereformasi 
pemerintahan menjadi pemerintahan yang demokrasi 
serta menghasilkan Konstitusi 1978 yang mewakili 
aspirasi seluruh rakyat Spanyol. 

 
B. Daerah Otonomi Spanyol 

Konstitusi 1978 Spanyol menjadikan Spanyol sebuah 
negara dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi yaitu 
dengan memberikan hak kepada daerah – daerah untuk 
mengatur daerah nya sendiri secara hukum dan administratif. 
Pemberian hak otonomi kepada daerah – daerah di Spanyol 
dijelaskan dalam konstitusi 1978 bagian 2 yang mengakui 
tentang kebangsaan dari daerah – daerah tersebut sebagai 
keunikan yang menjadi bagian spanyol, disertai dengan 
penekanan bahwa Spanyol merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan. Pemerintah yang diberikan hak otonomi 
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bertanggung jawab dalam perkembangan dan kemajuan 
daerahnya dengan kemampuan untuk mengatur pendidikan, 
kesehatan, pelayanan sosial, serta pemerintahan perkotaan dan 
pedesaan nya sendiri. Hak otonomi yang memberikan fungsi 
bagi daerah untuk mengatur daerah nya sendiri membuat 
daerah tersebut terlihat sebagai negara federal di Spanyol 
karena mereka memiliki lembaga pemerintahan nya sendiri 
dengan bentuk yang menyerupai lembaga pemerintahan 
negara. Daerah yang diberikan hak otonomi diziinkan untuk 
membentuk lembaga eksekutif, legislatif serta administrasi 
finansialnya. Spanyol dianggap sebagai negara dengan sistem 
pemerintahan yang sangat desentralisasi dengan baik karena 
memiliki 17 Komunitas Otonom di negara nya. 

Pemerintah Spanyol memberikan hak otonomi kepada 
daerah yang memiliki sejarah khusus atas daerahnya, 
pemberian hak otonomi terhadap daerah – daerah di Spanyol 
memakan waktu yang berbeda – beda tergantung dengan 
seberapa pantas daerah tersebut untuk menapatkan hak 
otonomi. Ada daerah yang mendapatkan hak otonomi tanpa 
memakan waktu yang lama, dan sebagian besar membutuhkan 
waktu yang cukup lebih lama. Hal tersebut bergantung kepada 
keunikan yang dimiliki daerah tersebut. Daerah seperti 
Catalonia, Basque, mendapatkan hak otonomi mereka lebih 
awal  bahkan sebelum disahkan alam Konstitusi 1978, karena 
secara historis daerah tersebut memiliki bahasa sendiri, budaya 
sendiri yang berbeda dengan Spanyol dan bahkan memiliki 
bendera sendiri.  

Komunitas Otonomi Spanyol terdiri dari 17 daerah di 
Spanyol serta 2 kota otonomi di Afrika yang meliputi; 
Catalonia, Basque, Galicia, Andalusia, Aragon, Asturias, 
Castilla La Mancha, Castilla Leon, Valencia, Balearies, 
Canaries, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Mureia, 
Navarre, dan 2 kota otonomi di Afrika yaitu Ceuta an Melilla. 
Pemerintah Spanyol berhak memberikan hak otonomi tidak 
hanya kepada daerah – daerah di Spanyol yang memiliki 
keunikan pada identitas daerahnya, namun juga bisa 
memberikan hak otonomi atas dasar kepentingan negara, sama 
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seperti yang diberikan ke 2 kota yang ada di Afrika. Berikut 
adalah urutan diterimanya daerah – daerah sebagai Komunitas 
Otonom Spanyol. (IMSOL: Instituto Mediterráneo Sol, 2010) 
 

Tabel 2.1 Status – status Otonomi, 1979 - 2007 
Komunitas 
Otonom 

Dasar  Hukum dan 
Tanggal Status Revisi Status 

Andalusia Organic Law 6/1981, 
30 Des 1981 

2002, 2007 

Aragon Organic Law 8/1982, 
10 Agt 1982 

1994, 1996, 
2007 

Asturias Organic Law 7/1981, 
30 Des 1981 

1991, 1994, 
1999 

Balearies Organic Law 2/1983, 
25 Feb 1983 

1994, 1999, 
2007 

Basque Organic Law 3/1979, 
18 Des 1979 

 

Canaries Organic Law 10/1982, 
10 Agt 1982 

1996, 1997, 
2002 

Cantabria Organic Law 8/1981, 
30 Des 1981 

1991, 1994, 
1998 

Castilla La 
Mancha 

Organic Law 9/1982, 
10 Agt 1982 

1991, 1994, 
1997 

Castilla Leon Organic Law 4/1983, 
25 Feb 1983 

1994, 1999, 
2007 

Catalonia Organic Law 4/1979, 
22 Des 1979 

2006 

Extremadura Organic Law 1/1983, 
25 Feb 1983 

1991, 1994, 
1999 

Galicia Organic Law 1/1981, 
28 April 1981 

1997, 2002 

La Rioja Organic Law 3/1982, 9 
Juni 1983 

1994, 1999 

Madrid Organic Law 3/1983, 
25 Feb 1983 

1991, 1994, 
1998 

Mureia Organic Law 4/1982, 9 
Juni 1982 

1991, 1994, 
1998 
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Navarre Organic Law 13/1982, 
10 Agt 1982 

2001 

Valencia Organic Law 5/1982, 1 
Juli 1982 

1991, 1994, 
2006 

Ceuta Organic Law 1/1995, 
13 Maret 1995 

 

Melilla Organic Law 1/1995, 
14 Maret 1995 

 

Sumber :  (Magone, 2008) 
  

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 
Catalonia dan Basque merupakan daerah di Spanyol yang 
mendapatkan hak otonomi pertama setelah Konstitusi 1978 
disahkan. Catalonia dan Basque memiliki sejarah sendiri 
mengenai daerahnya. Catalonia merupakan kota terbesar 
kedua di Spanyol setelah Madrid, dan memiliki populasi 
sebanyak 7,5 juta jiwa. Sebagai kota kedua terbesar, Catalonia 
menjadi tempat yang banyak didatangi baik untuk wisata 
maupun tujuan bisnis.  Dengan potensi wilayah dan kekayaan 
Catalonia, sebagian pertumbuhan ekonomi Spanyol bersumber 
dari Catalonia.  

Sebelumnya, Catalonia sudah mendapatkan hak 
otonomi nya pada saat Spanyol dalam transisi pemerintahan 
tepatnya pada Second Republic di tahun 1932. Namun, hak 
otonomi tersebut dicabut oleh Jenderal Francisco Franco yang 
merupakan diktator Spanyol setelah Perang Sipil dimenangkan 
olehnya. Setelah ia meninggal dan Spanyol menjadi demokrasi 
serta disahkannya Konstitusi 1978, Spanyol mendapatkan hak 
otonominya kembali. Selain Catalonia, Basque juga sudah 
diberikan hak otonominya sebelum Konstitusi 1978. Basque 
menerima hak otonominya 4 tahun setelah Catalonia, yaitu 
pada tahun 1936, tepatnya saat Perang Sipil. Namun otonomi 
tersebut dicabut pada 1937 saat tentara Basque menyerahkan 
diri dan Perang Sipil dimenagkan oleh Jenderal Francisco 
Franco. Tetapi kedua daerah tersebut mendapatkan kembali 
hak otonominya pada tahun 1979. Pemberian hak otonomi 
kepada daerah – daerah di Spanyol termasuk Basque dan 
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Catalonia, mampu membendung pemberontakan – 
pemberontakan yang sebelumnya terjadi akibat gerakan 
separatisme. 


