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BAB IV 
ALASAN SPANYOL MENOLAK DEKLARASI 

KEMERDEKAAN CATALONIA 
 

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

Catalonia telah beberapa kali mengajukan permohonan 
kepada Pemerintah Spanyol untuk diberikan kuasa melakukan 
referendum, namun Pemerintah Spanyol tidak memberikannya 
dan Catalonia akhirnya tetap melakukan referendum pada 1 
Oktober yang kemudian diikuti dengan penandatanganan 
Deklarasi Kemerdekaan oleh Presiden Catalonia, Carles 
Puigdemont. Deklarasi kemerdekaan Catalonia yang 
sebelumnya telah ditandatangani pada 10 Oktober 2017 tidak 
langsung diterapkan karena Presiden Catalonia paham bahwa 
untuk menjaga kemerdekaannya ia membutuhkan banyak 
dukungan terutama dari luar negeri sehingga Carles 
Puigdemont  memberikan waktu untuk diadakannya mediasi 
ataupun negosiasi sebagai solusi atas hal tersebut.  

Deklarasi tersebut juga ditandatangani tanpa adanya 
persetujuan dari Pemerintah Spanyol, usai penandatanganan 
Deklarasi tersebut Pemerintah Spanyol  menunggu klarifikasi 
dari Catalonia terkait tindakan yang telah dilakukannya, 
namun tidak ada dialog ataupun klarifikasi dari Catalonia. 
Secara sepihak, Parlemen Catalonia mengesahkan Deklarasi 
Kemerdekaan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan perolehan 
suara 70 anggota parlemen setuju sementara 10 anggota 
menolak dari jumlah 135 orang anggota, hal tersebut 
dikarenakan banyak anggota parlemen yang keluar 
meninggalkan ruang parlemen sebagai bentuk protes akan 
pemungutan suara terhadap kemerdekaan Catalonia. (DW 
News, 2017) 

Catalonia merupakan wilayah yang sangat potensial di 
Spanyol yang juga memiliki status otonomi yang lebih luas 
dari daerah otonomi lainnya, adanya deklarasi yang dilakukan 
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secara sepihak oleh Catalonia jelas menimbulkan krisis politik 
di Spanyol. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Spanyol 
menolak Deklarasi Kemerdekaan yang dilakukan oleh 
Catalonia. Spanyol juga mendapat dukungan dari negara – 
negara lain termasuk Uni Eropa yang juga menolak Deklarasi 
Kemerdekaan Catalonia. Presiden Dewan Eropa di Uni Eropa, 
Donald Tusk memberikan pernyataan melalui media twitter 
nya untuk merespon dari Deklarasi Kemerdekaan Catalonia 
berupa; 

 
“For EU nothing changes. Spain remains our only 
interlocutor. I hope the Spanish government favours 
force of argument, not argument of force.” (Tusk, 2017) 
 
Presiden Dewan Eropa tersebut menyatakan bahwa bagi 

Uni Eropa tidak ada yang berubah, Spanyol tetap satu dan 
menjadi satu – satunya aliansi Uni Eropa. Uni Eropa juga 
menolak untuk menjadi mediator bagi Catalonia dan Spanyol, 
karena separatisme merupakan tantangan yang terjadi tidak 
hanya di Catalonia namun dihadapi Uni Eropa di beberapa 
negara anggota lainnya seperti di Skotlandia dan Basque. 
(Muhammad, 2017)  

Tidak hanya Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris 
Theresa May juga menyatakan bahwa Inggris tidak akan 
mengakui Deklarasi Kemerdekaan Catalonia, sebagaimana 
Amerika Serikat dan Indonesia yang juga mengakui bahwa 
Catalonia adalah tetap menjadi wilayah Integral Spanyol dan 
tetap mendukung keutuhan dan kesatuan Spanyol. 

Pemerintahan Spanyol sendiri menolak Deklarasi 
Kemerdekaan Catalonia dengan didasari dua alasan yaitu 
dikarenakan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia bersifat 
“illegal” menurut Konstitusi Spanyol dan alasan lain adalah 
karena Spanyol terdiri dari beberapa daerah yang juga menjadi 
daerah otonomi dengan warisan sejarah serta kebangsaan 
seperti Catalonia yang menimbulkan nasionalisme akan 
daerahnya sendiri maka efek domino akan hal serupa oleh 
daerah lain merupakan alasan Spanyol untuk memberikan 
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penolakan terhadap Deklarasi Kemerdekaan Catalonia. 
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai alasan 
penolakan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia oleh Spanyol: 

 
A. Melanggar Konstitusi  

Sebelum penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan 
pada 10 Oktober 2017, Catalonia terlebih dahulu melakukan 
Referendum Kemerdekaan untuk mengetahui seberapa banyak 
penduduk Catalonia yang menginginkan pemisahan diri 
dengan Spanyol. Referendum tersebut diadakan oleh 
Pemerintah Catalonia pada tanggal 1 Oktober 2017. Hasil dari 
Referendum Kemerdekaan Catalonia menunjukkan bahwa 
hampir seluruh penduduk yang terlibat pada pemungutan suara 
menyetujui pemisahan diri dengan Spanyol. Pemerintah 
Catalonia mengatakan bahwa jumlah pemilih yang mengikuti 
pemungutan suara pada referendum tersebut berjumlah 2,26 
juta jiwa yang berarti merupakan 42,3% pemilih yang 
mengikuti referendum dari jumlah total pemilih sah di 
Catalonia yang berjumlah 5,34 juta jiwa. Meskipun 
referendum di Catalonia menghasilkan 90% suara yang 
menyetujui pemisahan diri, namun jumlah 90% tersebut tidak 
berasal dari jumlah keseluruhan pemilih sah di Catalonia, 
melainkan berasal dari jumlah pemilih yang tidak sampai 
separuh dari jumlah keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan 
tidak seluruh warga Catalonia ikut berpartisipasi dan hanya 
berdiam diri. Selain itu, Referendum Kemerdekaan Catalonia 
hanya dilakukan di Catalonia saja, tidak mencakup 
keseluruhan Spanyol. Referendum tersebut juga diadakan 
sepihak karena sebelumnya tidak mendapat persetujuan serta 
kuasa dari Pemerintah Spanyol untuk mengadakan 
referendum. Oleh karena itu, Spanyol mengaggap referendum 
kemerdekaan yang diadakan oleh Catalonia tidak memiliki 
dasar hukum dan juga dilakukan secara unilateral karena 
hanya melibatkan Catalonia saja dan dengan melibatkan 
jumlah pemilih yang tidak sampai separuh dari jumlah 
keseluruhan pemilih sah di Catalonia.  
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Pemerintah Spanyol juga menganggap bahwa 
Referendum Kemerdekaan Catalonia telah melanggar 
Konstitusi Spanyol dan mengancam kestabilan politik di 
Spanyol. Sebagaimana Pasal 2 dalam Konstitusi Spanyol 
menyebutkan: 

 
“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) 
 
Pasal 2 dalam Konstitusi Spanyol yang berisi tentang 

kesatuan nasional Spanyol menjelaskan bahwa Bangsa 
Spanyol adalah kesatuan yang tak terpisahkan dan Spanyol 
merupakan tempat bagi seluruh rakyatnya yang tidak dapat 
dibagi serta mengakui dan menjamin hak untuk pemerintahan 
sendiri bagi daerah – daerah yang memiliki warisan sejarah 
yaitu daerah – daerah dengan status otonomi. Pasal tersebut 
menjadi dasar penolakan Spanyol atas Deklarasi Kemerdekaan 
Catalonia karena seperti apa yang telah dilakukan Catalonia, 
deklarasi kemerdekaan nya tidak melibatkan seluruh rakyat 
Spanyol bahkan tidak melibatkan seluruh rakyat Catalonia 
padahal sudah jelas dalam Konstitusi Spanyol disebutkan 
bahwa Spanyol adalah bangsa yang tak terpisahkan. 
Referendum seharusnya dilakukan dengan izin dari 
pemerintah pusat dan dilakukan oleh seluruh Rakyat Spanyol, 
karena Catalonia merupakan bagian dari Spanyol sehingga 
seluruh Rakyat Spanyol berhak untuk memberikan suara 
apakah mereka menginginkan Catalonia untuk memisahkan 
diri atau tidak. 

Untuk mengadakan referendum, dalam Konstitusi 
Spanyol Pasal 92 ayat 1 dan 2 memuat penjelasan yang berisi: 
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1. Political decisions of special importance may be 
submitted to all citizens in a consultative 
referendum. 

2. The referendum shall be called by the King on the 
President of the Government’s proposal after 
previous authorization by the Congress. 
(Congreso de los Diputados, 1978) 

 
Pasal 92 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa keputusan – 

keputusan politik yang memiliki kepentingan khusus dapat 
diajukan ke seluruh Rakyat Spanyol melalui Referendum 
Konsultatif. Sementara, Catalonia yang merupakan salah satu 
daerah di Spanyol dengan kepentingan khusus nya tidak 
melakukan Referendum Konsultatif yang diajukan kepada 
seluruh Rakyat Spanyol. Pemerintah Catalonia melakukan 
referendum sepihak yang hanya melibatkan warga Catalonia 
dengan jumlah yang tidak mecakup seluruh warga dengan hak 
memilih. 

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat 2 menjelaskan tentang 
sebuah referendum akan dilakukan oleh Raja atas usulan 
Presiden dari pemerintahan yang berkepentingan setelah 
sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Kongres 
Spanyol. Sementara Referendum yang dilakukan oleh 
Catalonia dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari Kongres 
Spanyol melainkan hanya mendapat persetujuan dari Parlemen 
Catalonia dan referendum tersebut tidak dilakukan oleh 
pemimpin tertinggi di Spanyol yaitu Raja Spanyol, melainkan 
dilakukan oleh Presiden Catalonia saja. Pasal – pasal yang 
sudah disebutkan diatas jelas menunjukkan bahwa referendum 
yang dilakukan oleh Pemerintah Catalonia tidak sesuai dengan 
Konstitusi Spanyol dan tidak memiliki dasar hukum. Atas hal 
tersebut, Pemerintah Spanyol memutuskan untuk 
menangguhkan hak otonomi Catalonia dengan menerapkan 
sanksi yang berdasarkan Pasal 155 dalam Konstitusi Spanyol. 
Adapun Pasal 155 berisi tentang: 
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1. If a Self-governing Community does not fulfil the 
obligations imposed upon it by the Constitution 
or other laws, or acts in a way that is seriously 
prejudicial to the general interest of Spain, the 
Government, after having lodged a complaint 
with the President of the Self-governing 
Community and failed to receive satisfaction 
therefore, may, following approval granted by the 
overall majority of the Senate, take all measures 
necessary to compel the Community to meet said 
obligations, or to protect the abovementioned 
general interest. 

2. With a view to implementing the measures 
provided for in the foregoing paragraph, the 
Government may issue instructions to all the 
authorities of the Self-governing Communities. 
(Congreso de los Diputados, 1978) 

 
Dalam Pasal 155 ayat 1 pada Konstitusi Spanyol 

disebutkan bahwa jika suatu daerah otonomi tidak memenuhi 
kewajibannya yang diwajibkan untuknya dalam Konstutusi 
atau hukum lainnya, atau melakukan tindakan yang merugikan 
kepentingan umum Spanyol, maka Pemerintah Spanyol berhak 
untuk mengambil tindakan yang memaksa daerah otonomi 
tersebut untuk memenuhi kewajiban serta melindungi 
kepentingan umum Spanyol dengan memperoleh persetujuan 
dari mayoritas anggota senat sebelumnya. Tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah Spanyol dapat dilakukan apabila 
sebelumnya juga sudah memberi peringatan kepada daerah 
otonomi namun tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah 
Spanyol. Dan dalam Pasal 155 ayat 2 Konstitusi Spanyol 
kembali menekankan bahwa untuk menerapkan langkah – 
langkah yang diatur dalam ayat 1 maka Pemerintah Spanyol 
dapat mengeluarkan perintah kepada semua otoritas di daerah 
otonomi tersebut. 

Pemerintah Spanyol sebelumnya belum pernah 
menerapkan Pasal 155 ini kepada daerah otonomi yang ada di 
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Spanyol, namun untuk pertama kalinya Pasal 155 tersebut 
diterapkan kepada Catalonia karena Catalonia dianggap tidak 
mampu memenuhi kewajibannya sebagai sebuah daerah 
otonomi yang sudah jelas disebutkan dalam Konstitusi. 
Tindakan Catalonia yang melakukan referendum tanpa 
persetujuan Spanyol serta menandatangani deklarasi 
kemerdekaan secara sepihak telah merugikan Kepentingan 
Umum Spanyol yaitu kestabilan politik karena hal tersebut 
menimbulkan krisis konstitusi.  

Menanggapi hal tersebut, sebelum melakukan tindakan 
yang memaksa Catalonia untuk kembali melakukan 
kewajibannya sebagai sebuah daerah otonomi Pemerintah 
Spanyol melalui Perdana Menteri nya yaitu Mariano Rajoy 
telah memberi peringatan kepada Catalonia untuk 
menyerahkan dan membatalkan kemerdekaannya namun 
sampai batas waktu yang ditentukan Catalonia tidak 
memberikan klarifikasi serta meratifikasi deklarasi 
kemerdekaan yang sebelumnya telah ditandatangani secara 
sepihak. Perlakuan Catalonia tersebut membuat Spanyol 
mengambil tindakan yang dapat memaksa Catalonia untuk 
kembali memenuhi kewajibannya yaitu dengan mengambil 
alih sementara Pemerintahan Catalonia dengan menangguhkan 
status otonomi Catalonia untuk melakukan pemilihan ulang 
dan mencopot Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. 
Anggota Parlemen Catalonia yang berjumlah 135 orang juga 
dicopot dari jabatannya dan akan dilakukan pemilihan ulang 
untuk Anggota Parlemen Catalonia yang ikut mengesahkan 
Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sebelumnya. Pemerintah 
Spanyol memerintahkan pemilihan umum di Catalonia untuk 
diselenggarakan pada 21 Desember 2017. (Sam Jones S. B.-
H., 2017) 

Pemilihan umum yang bertujuan untuk mengembalikan 
Catalonia seperti sediakala dan menghentikan gerakan 
separatisme justru menghasilkan jumlah suara terbanyak 
berasal dari partai pro-kemerdekaan. Sedangkan People’s 
Party yang merupakan partai dari Perdana Menteri Spanyol 
Mariano Rajoy hanya memenangkan 3 kursi dari total 135. 
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Sedangkan partai dari pihak yang pro-kemerdekaan yaitu ERC 
(Partai Republik Kiri) memenangkan 32 kursi di Parlemen 
Catalonia dan JxCAT (Bersama untuk Catalonia) yaitu partai 
dibawah pimpinan Carles Puidgemont mendapat 34 kursi. 
Meskipun pemenang terbanyak adalah partai Citizens yang 
memenangkan 37 kursi, namun mayoritas kursi di Parlemen 
Catalonia terisikan anggota yang berasal dari partai – partai 
pro-kemerdekaan. (Minder, The New York Times, 2017) 

Setelah memilih ulang anggota Parlemen Catalonia, 
pemilihan berikutnya adalah Pemilihan Presiden Catalonia 
untuk menggantikan Presiden Catalonia sebelumnya yaitu 
Carles Puigdemont. Meskipun Pemerintah Spanyol telah 
mengambil kontrol dan mencopot Carles Puigdemont sebagai 
Presiden Catalonia, Parlemen Catalonia yang baru tetap terdiri 
dari mayoritas Partai Pro-Kemerdekaan yang tetap 
menginginkan Carles Puigdemont kembali naik untuk dipilih 
dalam Pemilihan Presiden. Namun, sejak Pemerintah Spanyol 
menyatakan bahwa Deklarasi Kemerdekaan Catalonia telah 
melanggar Konstitusi dan menerapkan langsung Pasal 155 
yang sebelumnya belum pernah diterapkan, Carles 
Puigdemont tidak lagi di Catalonia melainkan telah berada di 
Brussels. Hal tersebut yang menyebabkan Parlemen Catalonia 
menunda Pemilihan Presiden yang baru karena Mahkamah 
Konstitusi Spanyol menyatakan bahwa Catalonia tidak bisa 
melaksanakan Pemilihan Presiden jika kandidatnya tidak 
secara fisik hadir dalam Majelis Catalonia, serta 
memperingatkan bahwa Parlemen Catalonia dapat dikenakan 
sanksi kriminal apabila mengizinkan Pemilihan Presiden tanpa 
kehadiran kandidatnya, seperti yang diinginkan oleh Carles 
Puigdemont yaitu pemilihan melalui video link. Sementara 
tidak memungkinkan bagi Carles Puigdemont untuk kembali 
ke Catalonia karena dirinya yang sedang dalam pengasingan di 
Brussels. Tetapi Parlemen Catalonia tetap menekankan bahwa 
Carles Puigdemont adalah satu -  satunya kandidat Presiden 
Catalonia dan mereka akan mengusahakan agar Carles 
Puigdemont bisa dipilih dalam Pemilihan Presiden. Parlemen 
Catalonia sendiri menekankan bahwa Pemilihan Presiden 
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adalah urusan daerah, serta tidak ada pihak yang berhak 
mengatur. Rakyat Catalonia sendiri setelah mengetahui jika 
Pemilihan Presiden Catalonia mengalami penundaan, banyak 
yang datang ke Majelis Catalonia bahkan beberapa dari 
mereka masuk menerobos pembatas yang telah dijaga oleh 
polisi dengan menggunakan masker yang berbentuk wajah 
Carles Puigdemont. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah 
Spanyol melalui Perdana Menteri nya Mariano Rajoy 
menekankan bahwa Spanyol akan memperpanjang pengaturan 
langsung atas Catalonia seperti yang sudah diberlakukan 
setelah Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dengan tujuan untuk 
mencegah Carles Puigdemont kembali naik dan berkuasa yang 
juga mencegah ancaman pemisahan diri Catalonia untuk 
kembali terjadi. (Sam Jones S. B., 2018) 

 
B. Domino Effect 

Catalonia merupakan salah satu daerah otonomi dengan 
status otonomi yang besar. Tempat yang merupakan kota 
kedua terbesar setelah Madrid di Spanyol dengan populasi 7,2 
juta jiwa. Catalonia bukan satu – satunya daerah di Spanyol 
yang terlahir dengan warisan sejarah, bahasa, dan budaya yang 
membuat penduduknya memiliki rasa nasionalisme terhadap 
daerah nya sendiri. Basque, merupakan salah satu daerah di 
Spanyol yang juga memiliki Status Otonomi yang besar dan 
diakui sebagai daerah otonomi di tahun yang sama seperti 
Catalonia. Basque memiliki warisan sejarahnya sendiri yang 
membuat penduduknya juga memiliki rasa nasionalisme 
terhadap daerah Basque. Rasa nasionalisme tersebut membuat 
timbulnya suatu organisasi separatisme yang bernama ETA 
atau Euskadi Ta Askatasuna. Organisasi tersebut  awalnya 
merupakan organisasi untuk menentang rezim Francisco 
Franco. Karena pada masanya, penggunaan bahasa, atribut 
sejarah maupun simbol yang berpotensi memicu nasionalisme 
berlebihan dilarang termasuk yang terjadi pada Basque dan 
Catalonia.  

Organisasi Separatisme Basque melakukan aksinya 
dengan instrumen kekerasan, melakukan penculikan dan 
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merusak fasilitas umum. ETA menyerang tokoh – tokoh 
penting di Spanyol, seperti pada masa pemerintahan Francisco 
Franco, ETA menculik dan membunuh Perdana Menteri pada 
era tersebut. Pada tahun 2006 ETA mendeklarasikan gencatan 
senjata, di tahun 2006 juga terdapat pengeboman pada mobil 
di bandara yang menewaskan 2 orang. ETA memiliki jaringan 
logistik di Perancis dan ratusan pemuda yang tersebar di 
Basque, Spanyol bahkan Perancis. Gencatan senjata juga 
terjadi di tahun 2010. (The Telegraph, 2011)  

Gerakan separatisme yang ada di Basque tetap harus 
diperhatikan karena menggunakan instrumen kekerasan, 
terlebih saat Catalonia melakukan deklarasi kemerdekaan 
secara sepihak, Basque memberi dukungan terhadap 
Catalonia. Salah satu partai di Basque yang bernama Partai 
Nasionalis Basque, berharap jika Basque bisa memiliki suara 
sendiri untuk melakukan gerakan kemerdekaan seperti 
Catalonia. Bahkan ribuan orang yang ada di Basque 
melakukan demonstrasi di ibukota daerah otonomi tersebut 
yang menunjukkan dukungannya terhadap Catalonia. Salah 
satu orang yang hadir disana mengatakan: 

 
“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) 
 
Perkataan dari salah satu orang yang berpartisipasi 

dalam demonstrasi untuk mendukung Catalonia menjelaskan 
bahwa mereka juga menginginkan apa yang dilakukan oleh 
Catalonia, mereka ingin menganggap dirinya adalah sebuah 
negara yaitu Negara Basque, bahwa mereka bukanlah bagian 
dari Spanyol meskipun mereka berkewarganegaraan Spanyol 
pada kartu identitasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tindakan sepihak Catalonia mampu memicu dan memotivasi 
daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Terlebih kepada 
daerah otonomi yang memang memiliki warisan sejarah yang 
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berbeda dari daerah lainnya. Sehingga nasionalisme mereka 
seketika meningkat dan memungkinkan untuk melakukan hal 
yang sama. Terutama kepada daerah yang juga memiliki 
sejarah gerakan separatisme seperti Basque, sangat rawan 
untuk terjadinya efek domino pada daerah ini. Jika efek 
domino terjadi di Spanyol maka Spanyol akan terpecah belah 
dan menimbulkan krisis yang amat buruk. Tidak hanya di 
Spanyol, efek domino dari tindakan sepihak Catalonia juga 
berpotensi untuk memicu perilaku yang sama oleh daerah lain 
di negara – negara eropa. Hal tersebut juga merupakan 
kekhawatiran dari pihak Spanyol dan juga Uni Eropa karena 
akan menimbulkan perpecahan dan ketidakstablian dalam 
skala besar 
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