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BAB III 
DINAMIKA PERGERAKAN KEMERDEKAAN 

CATALONIA 
 
Bab ini menguraikan tentang penyebab yang menjadi 

pemicu munculnya gerakan separatis untuk melakukan 
memerdekakan Catalonia serta langkah – langkah yang 
dilakukan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol.  

Catalonia merupakan salah satu wilayah yang masuk 
kedalam Komunitas Otonom Spanyol dengan kekayaan dan 
potensi yang dimilikinya. Catalonia memiliki warisan sejarah 
dan budaya yang sangat dijunjung oleh masyarakatnya. Atas 
keunikan tersebut, Pemerintah Spanyol memberikan Catalonia 
hak otonomi untuk bisa mengatur daerahnya sendiri. Bahasa 
daerah serta budaya di Catalonia berbeda dengan budaya dan 
bahasa di Spanyol. Terlahir dengan kekayaan warisan sejarah 
dan budaya membuat nasionalisme akan daerahnya sendiri 
sangat kuat dan Catalonia mengutamakan bahasa dan 
budayanya dibandingkan dengan bahasa dan budaya Spanyol 
yang merupakan negara dimana Catalonia terletak. Bahasa 
utama yang digunakan baik dalam pendidikan, media, maupun 
kontrak bisnis dan segala aspek menggunakan bahasa 
Catalonia. Bahasa Catalonia menjadi bahasa utama di 
Catalonia, sedangkan bahasa Spanyol menjadi bahasa kedua 
setelah bahasa Catalonia.  

Selain kekayaan yang dimiliki Catalonia dalam warisan 
sejarah dan kebudayaannya, potensi wilayah Catalonia juga 
sangat besar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi 
Spanyol. Atas hal tersebut, Catalonia merasa bahwa daerahnya 
sudah mampu dan pantas untuk mengatur daerahnya sendiri 
serta memisahkan diri untuk menjadi negara sendiri. Gerakan 
separatisme atau gerakan – gerakan untuk memisahkan diri 
Catalonia dari Spanyol sebenarnya sudah berlangsung sejak 
lama yaitu sudah sejak 3 abad yang lalu. Karena, Catalonia 
sendiri awalnya merupakan bekas kerajaan yang kemudian 
menjadi wilayah integral Spanyol. Hal itu juga yang membuat 
kebanyakan penduduk Catalonia merasa bahwa mereka bukan 
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bagian dari Spanyol dan perilaku mereka terlihat dalam 
pengutamaan bahasa Catalonia dan budaya Catalonia. Untuk 
menjaga keberadaan sejarah dan budaya Catalonia, usaha yang 
dilakukan sudah cukup banyak. Pemerintah yang menganggap 
bahwa nasionalisme Catalonia berlebihan telah beberapa kali 
bertindak, penekanan untuk mengurangi nasionalisme 
Catalonia dilakukan dengan melarang penggunaan bahasa 
Catalonia sebagai bahasa utama, dan segala aktivitas yang 
berkaitan dengan nasionalisme Catalonia.  

Kebijakan yang diberikan pemerintah kepada Catalonia 
untuk mengurangi nasionalisme berlebihan yang menimbulkan 
gerakan separatisme tidak dapat mengatasi permasalahan 
secara permanen melainkan hanya sementara, karena tidak 
lama setelahnya tetap bermunculan grup – grup separatisme 
yang bertujuan untuk memerdekakan Catalonia. Pergerakan 
Catalonia dengan klimaks nya pada tahun 2017 bulan Oktober 
yang mendeklarasikan kemerdekaan nya secara sepihak 
sebenarnya telah diawali beberapa pemberontakan 
sebelumnya, bermula saat Catalonia belum menjadi wilayah 
otonomi di Spanyol. Saat pemerintahan Spanyol masih 
menjadi Republik, Catalonia mengumumkan bahwa 
wilayahnya adalah sebuah republik, sehingga membuat 
Madrid yang merupakan ibukota Spanyol, melakukan 
negosiasi dengan Catalonia agar tidak menjadikan wilayah 
Catalonia sebagai Republik. Madrid memberikan solusi berupa 
penawaran untuk Catalonia sebagai daerah Otonomi, yang 
mampu mengizinkan Catalonia mengatur daerahnya sendiri 
sehingga tidak perlu menjadi Republik Catalonia agar bisa 
membuat aturan yang akan diterapkan untuk wilayahnya. 
Sehingga pada tahn 1931 Catalonia diberikan hak otonomi 
oleh Spanyol. Tetapi beberapa tahun setelahnya, hak otonomi 
tersebut dihapuskan karena terjadi Perang Sipil di Spanyol 
yang membuat Sistem Pemerintahan Spanyol bukan lagi 
republik, dan kekuasaan jatuh di tangan seorang Diktator yang 
memenangkan Perang Sipil. Jenderal Francisco Franco yang 
memimpin Spanyol setelah Perang Sipil dimenangkannya 
memutuskan untuk menghilangkan status otonomi kepada 
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Catalonia. Franco mengeluarkan kebijakan yang dinamakan 
“Limpieza” atau pembersihan, ia menganggap bahwa Spanyol 
perlu dibersihkan dari pengaruh – pengaruh luar termasuk 
homogenitas Spnyol yang mmbuatnya melakukan 
penyeragman satu Spanyol dengan menghapuskan hak 
otonomi kepada daerah yang diberikan otonomi termasuk 
Catalonia untuk mengurangi potensi nasionalisme berlebihan 
terhadap wilayahnya sendiri. 

Saat itu tidak hanya otonomi yang dihapuskan, tetapi 
penggunaan bahasa daerah, bendera, hari libur daerah, dan 
yang berkaitan dengan simbol – simbol daerah dilarang, 
bahkan Franco juga memerintahkan untuk mengeksekusi Lluís 
Companys yang merupakan Presiden Catalonia saat itu. Tidak 
seperti Basque yang juga mendapatkan hak otonomi sebelum 
Franco berkuasa, Catalonia tidak melakukan kekerasan atau 
pemberontakan seperti Basque saat Franco menerapkan 
kebijakan barunya untuk menghapuskan hak otonomi. 
Pemberontakan memang tidak dilakukan oleh Catalonia, 
Franco berhasil menekan munculnya pemberontakan namun 
kelompok – kelompok separasitme tidak sepenuhnya 
menghilang. Mereka tetap bertahan dan secara sembunyi 
memperluas cakupannya. Terjadi kampanye mengenai hak 
penggunaan bahasa oleh sekolah bangsa Catalonia di tahun 
1960an memasuki tahun 1970an. Koalisi yang luar biasa antar 
kekuatan oposisi terbentuk di tahun 1971 dengan nama 
Assemblea de Catalunya yang kemudian menjadi salah satu 
peristiwa bersejarah bagi Catalonia. Assemblea de Catalunya 
merupakan gerakan separatisme yang mendukung liberalisasi 
serta demokratisasi, pemberian akses ekonomi dan politik bagi 
seluruh warga negara, dan tujuan utamanya yaitu mendapatkan 
hak bagi Catalonia untuk menentukan nasibnya sendiri. 
Sebagian besar hal yang berkaitan dengan gerakan separatisme 
atau oposisi dari rakyat di masa pemerintahan Franco 
diorganisir oleh Assemblea de Catalunya. Tindakan yang 
dilakukan oleh Catalonia tidak seburuk yang dilakukan oleh 
Basque, karna Basque melakukan aksi teror hingga membunuh 
perdana menteri dari Jenderal Francisco Franco saat itu.  



50 
 

 

Akibat tindakan teror dari Basque, Franco 
mengeksekusi 5 orang yang merupakan bagian dari oposisi di 
Basque. Setelah Franco meninggal pada tahun 1975, yang 
menandakan berakhirnya pemerintahan dibawah kediktatoran 
Franco, Spanyol mengalami transisi pemerintahan dibawah 
pimpinan Juan Carlos yang perlahan mengubah Spanyol 
menjadi negara demokrasi dan terwujud dalam konstitusi yang 
disusunnya bersama pemerintahan yang baru yaitu Konstitusi 
1978 yang secara detail berisikan aspirasi rakyat dan ditujukan 
untuk rakyat pula. Disahkannya Konstitusi 1978 membuat 
Catalonia dan Basque mendapatkan hak otonominya kembali 
di tahun 1979. Kembalinya Spanyol menjadi negara dengan 
kekuasaan terdesentralisasi membuat Catalonia diizinkan 
kembali untuk menggunakan bahasa daerahnya, mengibarkan 
bendera  nya serta pengembalian pemerintahan Catalonia yaitu 
Generalitat de Catalunya meski begitu, Konstitusi 1978 juga 
memuat penekanan berupa larangan bagi daerah yang 
diberikan status otonomi. Sesudah bergantinya sistem 
pemerintahan Spanyol dan Catalonia mendapatkan kembali 
hak otonomi nya, Assemble de Catalunya tetap mengorganisir 
pergerakan rakyat. (Harris, 2014) 

 Demokrasi Spanyol juga membangkitkan kembali 
partai – partai politik termasuk di Catalonia. Kelompok 
Separatisme dan Pro-Kemerdekaan tidak hanya bergerak 
sebagai sebuah organisasi separatisme, namun mereka 
menyalurkan tindakan nya kedalam bentuk sebuah partai 
politik. Dengan masuk ke ranah politik, maka akan lebih 
mempermudah langkah bagi Catalonia untuk memerdekakan 
dirinya atau menjadi sebuah negara federal serta membuat 
kebijakan yang mengandung kepentingan Catalonia untuk 
merdeka.  

Konstitusi 1978 sebenarnya mampu meraih kepercayaan 
Rakyat Catalonia terhadap Pemerintah Spanyol karena melihat 
kembali mengenai kebijakan sebelumnya yang begitu 
menekan Catalonia, banyak Rakyat Catalonia yang 
menganggap bahwa mereka bukanlah bagian dari Spanyol. 
Namun, diawal tahun 2000 Pemerintah Spanyol mengeluarkan 
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kebijakan untuk kembali menjadi Pemerintahan Terpusat, 
adanya penyerangan terhadap Bahasa Catalonia serta respon 
Pemerintah Spanyol yang tidak menunjukkan kepedulian 
terhadap Catalonia yang saat itu sedang mengalami masalah 
finansial yaitu defisit pajak. Hal – hal tersebut yang kemudian 
menjadi pemicu hilangnya kepercayaan Rakyat Catalonia 
terhadap Pemerintah Spanyol yang juga menimbulkan kembali 
gerakan – gerakan kemerdekaan Catalonia. Pada pemilihan 
umum tahun 2003 di Catalonia, Partai – Partai Politik yang 
mencalonkan dirinya dalam pemilihan umum menjanjikan 
perubahan bagi Status Otonomi Catalonia didalam Konstitusi 
1978 dengan tujuan agar Catalonia mendapatkan Hak Otonomi 
yang lebih luas. (Catalan News)  

Perubahaan mengenai hak otonomi Catalonia didalam 
Konstitusi 1978 jelas didasari oleh perlakuan Pemerintah 
Spanyol yang membuat Catalonia merasa bahwa Pemerintah 
Spanyol tidak akan mengakui kebangsaan Catalonia karena 
tidak sepenuhnya menghormati Bahasa Catalonia. Sehingga 
sebagian besar Rakyat Catalonia juga berpikir lebih baik untuk 
mengusahakan Catalonia menjadi sebuah negara. Dinamika 
Pegerakan Kemerdekaan Catalonia dijelaskan dalam rangkaian 
peristiwa dibawah ini: 

 
A. Defisit Pajak 

Catalonia telah menjadi faktor bagi pertumbuhan 
ekonomi Spanyol, sebagian besar pendapatan Spanyol berasal 
dari Catalonia. Penduduk Catalonia membayar pajak yang 
kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat Spanyol, 
namun yang mereka terima tidak sebanding dengan yang 
dibayarkan kepada Pemerintah Pusat. Bahkan, jumlah yang 
diterima juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus 
dipenuhi oleh Catalonia. Persoalan mengenai pajak ini 
bermula sejak tahun 1988 yang pada saat itu Catalonia 
mengalami defisit sebesar 110.000 Peseta (Mata uang Spanyol 
di tahun 1869 hingga tahun 2002) sedangkan Pemerintah Pusat 
Spanyol mengalami Surplus sebanyak 47.000 Peseta. Kejadian 
ini tidak hanya terjadi sekali, namun terus berkelanjutan. 
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Pemerintah Spanyol menggunakan uang pajak yang 
dibayarkan oleh Catalonia bukan untuk pembangunan 
infrasturktur penting maupun pembangunan lain di Catalonia. 
Pembangunan yang dilakukan tidak bersifat merata sementara 
Catalonia juga membayar pajak dengan jumlah yang banyak. 
Uang pajak Catalonia digunakan untuk membangun daerah – 
daerah pedesaan di Spanyol serta daerah – daerah yang lebih 
miskin. Wilayah lain di Spanyol selain mendapat bantuan 
pembangunan juga mendapatkan layanan publik yang baik 
serta pemotongan pajak atau dengan kata lain jumlah pajak 
yang dibayarkan tidak sebanyak yang dibayarkan Catalonia. 
Sementara Catalonia harus menanggung beban yang lebih 
berat untuk membangun daerahnya sendiri dan secara tidak 
langsung juga harus membantu pembangunan wilayah lain. 
Hal tersebut membuat Catalonia mengalami krisis ekonomi 
akibat dari defisit pajak yang diterimanya.  

Defisit pajak di Catalonia sejak saat itu terus 
menimbulkan gesekan antara Catalonia dan Pemerintah 
Spanyol. Ditambah tingginya angka pengangguran, banyaknya 
korupsi yang terjadi, naiknya tingkat kemiskinan yang 
semakin memperburuk kondisi ekonomi Catalonia membuat 
Catalonia menyimpulkan bahwa perubahan politik sangat 
dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Pemerintah Catalonia berinisiasi untuk melakukan perubahan 
pada hak otonomi nya di dalam Konstitusi 1978 agar 
mendapat perluasan termasuk dalam hal menarik pajak dan 
menetapkan jumlah tertentu yang harus diberikan kepada 
Pemerintah Pusat. (Harris, 2014) 

 
B. Merubah Status Otonomi pada Konstitusi 1978 

Krisis ekonomi yang sebelumnya dihaapi oleh Catalonia 
membuat Rakyat Catalonia menyadari untuk melakukan 
perubahan dengan melibatkan diri kedalam politik. Pemilihan 
umum di Catalonia pada tahun 2003 diwarnai oleh berbagai 
Partai Politik yang menjanjikan perubahan terhadap status 
otonomi Catalonia. Setelah pemilihan umum, Partai – Partai 
Politik yang terpilih menyusun perubahan terhadap Konstitusi 
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1978 sesuai dengan janji yang ditawarkan saat Kampanye. 
Perubahan yang dilakukan adalah menambahkan kata – kata 
kedalam Konstitusi 1978 bahwa Catalonia merupakan sebuah 
bangsa yang bertujuan untuk menyampaikan secara tidak 
langsung bahwa Catalonia merupakan negara bagian di dalam 
Spanyol.  

Penambahan kata tersebut dikarenakan Catalonia 
merasa Spanyol tidak mampu menerapkan konstitusi 1978 
dengan baik karena kekhususan Catalonia dan kebangsaannya 
tidak sepenuhnya diakui dalam tingkatan rakyat Spanyol. Serta 
menambahkan bahwa Bahasa Catalonia setara dengan Bahasa 
Spanyol yaitu menjadi bahasa yang wajib dan bukan hanya 
bahasa resmi semata. Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya dijadikan sebagai lembaga peradilan tertinggi di 
Catalonia. (Harris, 2014) 

Tidak hanya itu, perubahan Konstitusi 1978 juga 
terdapat dalam masalah pajak, berdasarkan defisit pajak dan 
krisis ekonomi yang dihadapi sebelumnya, Catalonia 
memperluas otonominya agar memiliki kapsitas untuk 
mengumpulkan pajaknya sendiri. Serta pendefinisian ulang 
mengenai jaminan akan jumlah reinvestasi negara ke Catalonia 
harus proporsional atau seimbang dengan populasi yang ada di 
Catalonia. Karena sebelumnya yang diterima Catalonia lebih 
sedikit dari jumlah yang dibyarkan dan juga tidak seimbang 
dengan jumlah populasi di Catalonia. Pada masa ini, fokus 
Catalonia adalah perluasan hak otonominya bukan kepada 
kemerdekaannya. Karena ketidakadilan yang dirasakan oleh 
Catalonia dan Status Otonomi Catalonia yang tidak memenuhi 
aspirasi rakyatnya akhirnya mencapai suatu keputusan untuk 
menyusun kembali Konstitusi 1978.  

Proposal mengenai perubahan Konstitusi 1978 berhasil 
disetujui oleh Parlemen Catalonia pada tahun 2005 dengan 
mendapat persetujuan dari sejumlah 120 anggota parlemen 
dengan jumlah total 135 anggota parlemen, anggota parlemen 
yang tidak menyetujui adalah yang berasal dari People’s Party 
dibawah pimpinan perdana menteri Spanyol, Mariano Rajoy. 
Proposal tersebut setelah berhasil melalui Parlemen Catalonia 
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kemudian dikirim ke Pemerintah Spanyol untuk mengetahui 
apakah Konstitusi tersebut dapat diterima atau tidak. Dengan 
diterimanya rancangan perubahan Konstitusi 1978 tersebut 
memberi kesempatan bagi Catalonia untuk diakui sebagai 
bangsa dan Spanyol terdiri dari bangsa – bangsa dan daerah – 
daerah. Serta mencegah interfensi Pemerintah Pusat Spanyol 
terhadap hak otonomi yang telah diberikan, dan kesempatan 
bagi Catalonia untuk mendapatkan transparansi finansial 
terkait defisit pajak sebelumnya. Rancangan status otonomi 
yang baru tersebut akan membuat Spanyol mengakui 
perbedaan dan keanekaragaman yang ada di negaranya sebagai 
bangsa yang terdiri dari berbagai bangsa serta menjadi 
pemerintahan yang terdesentralisasi. 

Pengajuan Rancangan Perubahan Status Otonomi 
Catalonia menimbulkan kontroversi diantara Rakyat Spanyol. 
People’s Party dibawah pimpinan Mariano Rajoy melakukan 
kampanye penolakan mengenai Rancangan Perubahan Status 
Otonomi Catalonia, dengan berhasil mengumpulkan 4 juta 
tandatangan dari Rakyat Spanyol untuk melawan Catalonia. 
Penolakan terhadap keinginan Catalonia tersebut juga diikuti 
dengan tindakan lain seperti melarang pengunaan produk - 
produk yang berasal dari Catalonia. (Catalonia P. D.) 

 
C. Status Otonomi 2006 

Setelah melalui berbagai rintangan, Rancangan 
Perubahan Status Otonomi Catalonia pada Konstitusi 1978 
berhasil disetujui oleh Parlemen Spanyol meskipun Rancangan 
tersebut tidak secara utuh diterapkan karena Parlemen Spanyol 
masih akan meninjau kembali dan mengubah beberapa hal jika 
diperlukan dalam rancangan yang diajukan oleh Catalonia. 
Parlemen Catalonia mengurangi beberapa ketentuan mengenai 
pemerintahan sendiri yang diajukan Catalonia dalam 
rancangan nya, serta tidak mengakui Catalonia sebagai bangsa, 
melainkan sebagai kenyataan kebangsaan yang disebut bangsa 
oleh Parlemen Catalonia serta ditempatkan di pembukaan saja. 
Meski rancangan yang diterima oleh Pemerintah Spanyol 
diubah kembali oleh Spanyol, setelah diadakan referendum, 
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sebanyak 73,9 % Rakyat Catalonia setuju untuk meratifikasi 
Status Otonomi yang baru yang kemudian ditandatangani oleh 
Raja Juan Carlos I untuk disahkan dan masuk kedalam undang 
– udang dasar Spanyol.  

Status otonomi tersebut mulai berlaku di Catalonia pada 
Agustus 2006, disaat mulai diterapkan, People’s Party yang 
menolak perubahan pada Status Otonomi Catalonia melakukan 
banding terhadap 113 artikel dari 221 artikel yang dibawa ke 
Mahkamah Konstitusi. Banding yang diajukan tersebut 
termasuk ke bagian yang paling penting dalam perubahan 
status otonomi. Meskipun ada beberapa daerah yang juga 
mengikuti perubahan yang diikuti Catalonia, namun People’s 
Party tidak mengajukan banding seperti halnya Catalonia.  

Setahun setelahnya, masa berlaku anggota Mahkamah 
Konstitusi berakhir dan harus diperbaharui, namun People’s 
Party tidak mau mengganti anggota Mahkamah Konstitusi 
kecuali dengan orang yang mereka tunjuk. Ditahun yang sama, 
tepatnya pada tahun 2007 terjadi demonstrasi oleh warga 
Catalonia yang menyatakan baha mereka adalah sebuah 
bangsa dan berhak untuk mengatur infrasturkturnya sendiri. 
Karena pada saat itu terjadi krisis infrastruktur dalam hal 
listrik dan kereta jarak pendek. Catalonia merasa tidak adil 
karena terjadi pemadamn listrik di beberapa daerah di 
Catalonia yang diakibatkan dari kurangnya perawatan dan 
investasi dari perusahaan listrik yang dimiliki oleh Spanyol. 
Tidak hanya itu, kereta jarak pendek yang dimiliki Catalonia 
juga bernasib sama dengan masalah listrik karena sering 
mengalami kecelakaan akibat tidak menerima investasi dan 
perawatan seperti kereta jarak pendek di Madrid. Kereta api 
jarak pendek di Madrid menerima investasi jutaan euro, 
perpanjangan rute dua kali dibanding Catalonia sementara 
jumlah penduduk yang harus dilayani tidak jauh beda sehingga 
hal tersebut memicu demonstrasi besar di Catalonia. 

Kekecewaan terhadap sikap Pemerintah Spanyol 
membuat pihak – pihak yang pro-kemerdekaan di Catalonia 
menginginkan kekuasaan yang lebih luas lagi bagi Catalonia 
untuk mengatur daerahnya karena Pemerintah Pusat Spanyol 
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dianggap tidak mampu mengatur dengan baik. Di tahun 2009, 
Arenys de Munt yang merupakan sebuah kota di Catalonia 
dibawah perintah Partai – Partai Pro-Kemerdekaan  bersedia 
menjadi tuan rumah untuk diadakan nya pemungutan suara 
mengenai perundingan kemerdekaan secara tidak resmi, 
disertai dengan hasil akhir mayoritas memilih bersedia. 
(Catalan News) 

Pada tahun 2010, setelah status otonomi baru Catalonia 
diterapkan selama 4 tahun, Mahkamah Konstitusi Spanyol 
menghapuskan 14 artikel dalam Status Otonomi yang baru dan 
menerapkan kembali 7 artikel lainnya. Hal tersebut 
menghilangkan tujuan utama perubahan Status Otonomi 
Catalonia yang direncanakan sejak 2003. Mahkamah 
Konstitusi Spanyol mempermasalahkan bagian yang 
menjelaskan Catalonia sebagai sebuah bangsa karena tidak 
memiliki dasar hukum dan menekankan kembali pernyataan 
yang dicetuskan oleh Francisco Franco pada waktu itu bahwa 
Spanyol adalah negara kesatuan utuh yang tidak dapat 
diganggu gugat dan hanya memiliki satu kebangsaan yaitu 
Bangsa Spanyol. Perubahan yang ditolak Mahkamah 
Konstitusi Spanyol juga kebanyakan berada pada masalah 
penggunaan Bahasa Catalonia, masalah pajak dan perubahan 
yang dianggap penting oleh Catalonia. Dan dengan itu jelas 
mengangi efektivitas dan kekuatan Status Otonomi Catalonia 
yang telah mengalami perubahan dan diterapkan sejak 2006. 
(Minder, The Struggle for Catalonia: Rebel Politics in Spain, 
2017) 

Penghapusan kata bangsa dalam Status otonomi 
Catalonia yang baru menimbulkan demonstrasi oleh Rakyat 
Catalonia yang menanggapi pernyataan Mahkamah Konstitusi 
Spanyol dengan menyatakan “We are a nation, we decide!”. 
Mereka merasa bahwa mereka berhak untuk memutuskan 
nasibnya sendiri karena mereka adalah sebuah bangsa. 
Pemilihan Umum yang terjadi pada tahun 2011 di Catalonia 
dimenangkan oleh partai pro-kemerdekaan Catalonia yang 
menjanjikan akan mengembalikan Status Otonomi Catalonia 
yang sudah dihapuskan oleh Pemerintah Spanyol termasuk 
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mengenai hak pengelolaan pajak. Kondisi Catalonia yang 
sedang krisis ekonomi membuat pemerintahan yang baru di 
Catalonia mengutamakan kontrol pada defisit dengan 
penghematan dan pemotongan pada anggaran serta reformasi 
pada sektor – sektor ekonomi. Pemerintah Catalonia 
mengadakan pemungutan suara resmi terkait kemerdekaan 
pada tahun 2011 juga yang menghasilkan mayoritas memilih 
untuk memerdekakan diri. (Catalonia P. D.) 

Ditahun yang sama pada pemilu Catalonia, People’s 
Party yang kontra terhadap kemerdekaan Catalonia 
memenangkan Pemilihan Umum Spanyol. Kebijakan 
Pemerintah Spanyol yang baru menginginkan adanya 
sentralisasi pemerintahan dengan mengurangi kekuatan dari 
pembagian kekuasaan ke daerah – daerah otonomi termasuk 
Catalonia, menyerang bahasa serta kebudayaan Catalonia 
karena sebelumnya Catalonia ingin bahasanya digunakan di 
Catalonia sebagai bahasa wajib sebelum bahasa Spanyol.  

Terjadi demonstrasi di Hari Nasional Catalonia pada 
tahun 2012 yang menyatakan Catalonia sebagai negara baru di 
Eropa, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah 
Spanyol sehingga gerakan yang tadinya hanya untuk 
mempertahankan status Otonomi yang baru dalam hal 
mengatur daerahnya sendiri berubah menjadi gerakan yang 
benar – benar pro-kemerdekaan. Pemerintah Spanyol menolak 
segala bentuk pengajuan daam hal politik maupun keuangan 
Catalonia. Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintahan 
Catalonia melakukan pemilihan umum pada Parlemennya 
untuk melihat apakah anggota parlemen terpilih yang baru 
tetap mendukung Catalonia untuk menentukan nasibnya 
sendiri atau tidak. 107 anggota parlemen yang baru 
mendukung Catalonia untuk menentukan nasibnya sendiri dan 
menganggap bahwa referendum oleh Rakyat Catalonia 
merupakan solusi yang tepat untuk penentuan nasib Catalonia. 
(Harris, 2014) 
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D. Deklarasi Kedaulatan 2013 
Pada tahun 2013 Parlemen Catalonia mengeluarkan 

sebuah deklarasi yang sebelumnya mendapat suara mayoritas 
sehingga akhirnya disetujui. Deklarasi ini adalah bentuk dari 
keinginan Rakyat Catalonia untuk diakui sebagai sebuah 
kedaulatan. Namun Pemerintah Spanyol menangguhkan 
deklarasi tersebut dan kembali menekankan bahwa Spanyol 
adalah suatu kesatuan berdaulat yang tidak terpisahkan dan 
tidak ada pecahan dari kedaulatan spanyol yang diakui sebagai 
sebuah kedaulatan. Menyikapi tanggapan Pemerintah Spanyol, 
Artur Mas yang saat itu merupakan Presiden Catalonia 
menyatakan bahwa suatu kehendak politik tidak dapat 
ditangguhkan, dan Catalonia memiliki hak untuk diakui 
sebagai sebuah kedaulatan. Artur Mas saat itu menyatakan 
bahwa ia akan tetap melanjutkan proses kemerdekaan 
Catalonia melalui sebuah referendum. (Harris, 2014) 

Presiden Catalonia memutuskan untuk bernegosiasi 
dengan Pemerintah Spanyol agar diberikan kuasa untuk 
mengadakan referendum berdasarkan permintaan dari 
mayoritas anggota Parlemen Catalonia, namun permintaan 
tersebut tidak disetujui oleh Spanyol, karena sebagaian besar 
dari Parlemen Spanyol menolak memberikan kuasa bagi 
Catalonia untuk mengadakan referendum. Penolakan Spanyol 
akhirnya menimbulkan 1,6 juta orang turun ke jalan dan 
berpegangan tangan sebagai bentuk ungkapan bahwa 
Catalonia berhak menentukan masa depan mereka sendiri. 
Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2013 yang diatur oleh The 
Catalan National Assembly, tidak ada laporan mengenai 
kericuhan pada saat aksi tersebut berlangsung, bahkan keadaan 
nya berlangsung damai dan penuh sukacita. (Catalonia P. D.) 

Diakhir tahun 2013, tepatnya pada tanggal 12 Desember 
Catalonia telah mengumumkan tanggal untuk dilakukannya 
referendum pada tanggal 9 November 2014. Pelaksanaan 
referendum dilaksanakan pada tanggal tersebut dikarenakan 
agar Catalonia dapat melakukan perundingan terlebih dulu 
dengan Spanyol sehingga referendum yang dilakukan tidak 
illegal. 
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Pemerintah Catalonia membuat surat permohonan resmi 
kepada Spanyol pada Januari 2014 yang berisi permintaan 
untuk diberikan kuasa agar dapat mengadakan referendum. 
Namun 86% anggota Parlemen Spanyol memilih tidak 
memberikan kuasa kepada Catalonia untuk mengadakan 
referendum. Di Hari Nasional Catalonia, rakyat di Catalonia 
kembali turun ke jalan dan membentu huruf “V” yang berarti 
“Vote” atau memilih, mereka meminta diadakn referendum 
untuk memilih dan menentukan apakah Catalonia akan 
merdeka atau tidak. (Catalonia P. D.) Sejak Pemerintah 
Spanyol menolak untuk memberikan kuasa sedangkan 
referendum bisa dilakukan jika pemerintah pusat mengizinkan 
dan melakukannya, Parlemen Catalonia mengesahkan undang 
– undang yang mengizinkan pemerintah daerah untuk 
mengadakan bentuk pemilihan yang kurang formal yaitu 
“Popular Consultation”. Presiden Artur Mas menandatangani 
dekrit pada September 2014 untuk dilakukannya Popular 
Consultation oleh Rakyat Catalonia pada 9 November 2014. 
Pemerintah Spanyol menanggapi tindakan Catalonia dengan 
mendesak Catalonia untuk menangguhkan dekrit yang telah 
ditandatangani. Sehingga Catalonia terpaksa melakukan 
penangguhan terhadap dekrit dan Popular Consultation. 
Presiden Artur Mas mengumumkan rencana lainnya yaitu 
dengan melakukan Proses Partisipasi Masyarakat yang 
mengizinkan seluruh masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan 
pengambilan keputusan. Namun Pemerintah Spanyol kembali 
melakukan penangguhan terhadap rencana baru tersebut 5 hari 
sebelum pelaksanaan yang juga berusaha menutup segala 
usaha untuk mengetahui aspirasi Rakyat Catalonia mengenai 
hubungannya dengan Spanyol. Pemerintah Catalonia 
memutuskan untuk meminta bantuan dari beberapa organisasi 
non-pemerintahan untuk membantu terlaksana nya aksi 
demokrasi tersebut. Berkat bantuan tersebut, Catalonia 
berhasil melakukan Partisipasi Masyarakat dengan mayoritas 
memilih untuk merdeka. Pemerintah Spanyol memberikan 
pernyataan 3 hari setelah peristiwa tersebut yang menyatakan 
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bahwa tindakan Catalonia merupakan propaganda politik yang 
tidak berguna.  

Pada 21 November 2014 perwakilan politik Catalonia 
yaitu, Presiden Artur Mas, wakil presidennya, dan menteri 
pendidikan dikenakan sanksi kriminal oleh Kejaksaan Negara 
Spanyol atas ketidakpatuhan, penyalahgunaan kekuasaan, serta 
merusak jalannya keadilan. Presiden Artur Mas 
mempertahankan hak Catalonia bahwa mereka memiliki hak 
untuk melakukan pemilihan atas kemerdekaan dan siap untuk 
melakukan pemilihan umum lebih awal yang akan 
menghasilkan pemungutan suara de facto atas kemerdekaan 
apabila Spanyol menolak segala cara Catalonia untuk 
melakukan referendum. Peristiwa tersebut akhirnya membuat 
Perdana Menteri Mariano Rajoy datang ke Catalonia. Pada 
Januari 2015, Pemerintah Spanyol telah menetapkan 
penolakan terhadap segala bentuk usaha Catalonia untuk 
mengadakan referendum dan membuat Catalonia bisa 
melakukan pemungutan suara de facto karena akan diadakan 
pemilu pada 27 September 2015. Terjadi demonstrasi besar di 
Catalonia yang meminta kemerdekaan pada tanggal 11 
September. Partai pro-kemerdekaan memenangkan mayoritas 
kursi parlemen pada pemilihan umum 27 September 2015 
dengan jumlah 74,95%. Penyerahan kekuasaan kepada Carles 
Puigdemont sebagai Presiden Catalonia yang baru oleh Artur 
Mas dilakukan pada Januari 2016, Pemerintahan Catalonia 
yang baru berada dibawah pimpinan Partai Pro-Kemerdekaan 
yang berkomitmen untuk memerdekakan Catalonia. (Catalonia 
P. D.) 

Pada Hari Nasional Catalonia, yaitu 11 September 2016 
terjadi demonstrasi kembali selama 5 tahun berturut – turut 
yang meminta kemerdekaan Catalonia dan tanpa ada 
tanggapan dari Pemerintah Spanyol yang terus mengabaikan 
permintaan Catalonia. Pemerintah Spanyol menuntut tidak 
hanya kepada 3 representatif politik Catalonia yaitu mantan 
Presiden Catalonia Artur Mas beserta wakilnya dan Menteri 
Pendidikan atas peristiwa yang terjadi pada 9 November 2015 
tetapi juga lebih dari 400 pejabat terpilih dituntut atas alasan 
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politik, dan itu membuat 80.000 orang Catalonia melakukan 
pembelaan terhadap pihak – pihak yang dituntut. Pada Maret 
2017 mantan Presiden Artur Mas dilarang selama 2 tahun dari 
kantor publik atas tindakan nya yang telah lalu. Sesuai dengan 
komitmen nya, Presiden Catalonia yang baru yaitu Carles 
Puigdemont mengumumkan pada Juni 2017 bahwa 
referendum untuk penentuan nasib Catalonia sendiri akan 
diadakan pada Oktober 2017. Penandatanganan dekrit 
mengenai referendum yang akan dilaksanakan ditandatangani 
oleh para menteri pada September 2017. Di Hari Nasional 
Catalonia pada 11 September 2017, 1 juta orang mendukung 
adanya referendum dengan memenuhi jalan di Barcelona. 9 
hari setelah Hari Nasional Catalonia, Pemerintah Spanyol 
memerintahkan untuk menyita segala atribut untuk pemilihan 
pada referendum termasuk kotak suara dan menyatakan bahwa 
referendum yang akan diadakan pada Oktober 2017 adalah 
illegal. Tetapi referndum tetap dilaksanakan pada 1 Oktober 
2017 dengan hasil 90% mendukung untuk kemerdekaan 
Catalonia. Hal itu ditanggapi Spanyol dengan mengerahkan 
Polisi untuk menyita kotak suara dan meninggalkan 894 orang 
terluka. Penandatangan deklarasi kemerdekaan Catalonia 
dilakukan pada 10 Oktober 2017 di Parlemen Catalonia oleh 
Partai – Partai Pro-Kemerdekaan. 
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