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BAB V 
KESIMPULAN 

 
Catalonia merupakan salah satu daerah otonomi yang 

berada di Spanyol dan beribukota di Barcelona. Setelah 
Madrid, Catalonia adalah kota kedua terbesar di Spanyol 
dengan luas wilayah sebesar 32.091 km². (Rodriguez, 2017) 
Wilayah Catalonia adalah wilayah yang sangat potensial dan 
menyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi Spanyol. 
Bahkan Catalonia merupakan wilayah yang paling kaya dan 
menjadi alat pemasukan utama bagi Spanyol. (Maulana, 2014) 

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

Atas kekayaan dan potensi wilayah yang dimiliki oleh 
Catalonia, Catalonia merasa mereka mempunyai hak untuk 
menentukan nasib nya sendiri. Terlebih, Catalonia memiliki 
sistem pemerintahan sendiri yang disebut Generalitat de 
Catalunya, memiliki bendera sendiri, memiliki bahasa, adat 
dan kebudayaan sendiri yang jelas berbeda dengan Spanyol. 
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Wilayah bekas kerajaan di Spanyol cenderung memiliki 
nasionalisme yang tinggi akan wilayahnya sendiri, sama 
seperti Catalonia. Catalonia sendiri adalah bekas kerajaan 
Aragon yang menjadi wilayah integral Spanyol pada tahun 
1714. Penduduk di Catalonia merasa bahwa diri mereka 
bukanlah bagian dari Spanyol, bahwa mereka bukanlah warga 
negara Spanyol, mereka justru merasa bahwa Catalonia 
seharusnya mampu berdiri sendiri dan memisahkan diri 
dengan Spanyol. Hal inilah yang menyebabkan terjadi nya 
gerakan separatisme atau memisahkan diri, dan keinginan 
untuk merdeka dan berdiri sendiri bagi Catalonia dari Spanyol. 
Referendum kemerdekaan Catalonia telah terjadi beberapa 
kali, keinginan tersebut sudah ada sejak lama namun selalu 
berujung kegagalan. Awalnya Nasionalisme Catalonia sempat 
diredam, namun rupanya tidak mampu bertahan lama sehingga 
kaum – kaum separatisme tersebut kembali dan melakukan 
gerakan separatis lagi. 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 
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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) 

Pemerintah Spanyol melakukan penolakan untuk 
menanggapi referendum serta deklarasi kemerdekaan yang 
dilakukan oleh Catalonia, karena Spanyol menganggap bahwa 
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. Pemerintah 
Spanyol juga menyatakan bahwa Referendum Kemerdekaan 
Catalonia telah melanggar Konstitusi Spanyol (Pasal 2) 
tentang kesatuan Spanyol yang mengancam kestabilan politik 
di Spanyol. Spanyol juga menerapkan Pasal 155 yang tertera 
dalam Konstitusi Spanyol tentang aturan untuk mengambil 
tindakan yang memaksa daerah otonomi tersebut agar 
memenuhi kembali kewajibannya serta melindungi 
kepentingan umum Spanyol dengan memperoleh persetujuan 
dari mayoritas anggota senat sebelumnya. Pemerintah Spanyol 
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) Alasan lain yang membuat 
Spanyol menolak referendum dan deklarasi kemerdekaan yang 
dilakukan oleh Catalonia adalah efek domino dari tindakan 
sepihak Catalonia yang 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. 


