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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skripsi ini akan membahas tentang sepak bola yang seharusnya murni tentang sebuah 

olahraga namun ada unsur politik di dalamnya dan bagaimana sebuah klub sepak bola 

dijadikan sebuah alat instrumen politik oleh sebuah wilayah maupun bangsa atau Negara. 

Dengan melihat apa yang terjadi di Catalan dan bagaimana sebuah klub yang bernama 

Barcelona Fc dijadikan sebuah alat propaganda oleh sebuah wilayah maka kasus ini sangat 

menarik untuk dibahas di ranah hubungan internasional. 

Catalan merupakan julukan bagi warga yang mendiami Catalonia wilayah yang 

berbatasan dengan Prancis bagian selatan Laut Mediterania disebelah timur serta wilayah 

Spanyol Aragon dan Valencia di barat. Catalonia terdiri dari empat sub provinsi, yakni 

Barcelona, Girona, Lleida dan Tarragona. Catalonia beribu kota di Barcelona yang merupakan 

kota terbesar kedua di Spanyol setelah Madrid. Kota itu juga menjadi salah satu kota 

metropolitan terbesar di Eropa. Bangsa Catalan tidak pernah merasa diri mereka sebagai bagian 

dari Spanyol. Kerajaan Spanyol menaklukkan wilayah Catalonia pada tahun 1714 dan sejak 

saat itu, selama tiga abad rakyat Catalan terus berjuang untuk memisahkan diri dan menjadi 

bangsa sendiri dan upaya tersebut bahkan memicu perang saudara.1 

Upaya melepaskan diri dari Spanyol bahkan menjadi pemicu perang saudara pada tahun 

1930. Seusai perang saudara, diktator Jenderal Francisco Franco yang berkuasa melarang 

semua budaya dan bahasa Catalan. Mengucapkan bahasa dan budaya Catalan di tempat umum 

                                                           
1http://jejaktamboen.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-konflik-bangsa-catalan-dengan-spanyol.html diakses pada 
tanggal 22 Desember 2015 

http://jejaktamboen.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-konflik-bangsa-catalan-dengan-spanyol.html
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ditetapkan sebagai tindakan illegal. Dengan adanya kebijakan itu warga Catalan merasa 

nasionalisme di Catalan dipangkas habis.2 

Nasib bangsa Catalan membaik sejak Spanyol menganut sistem demokrasi pada tahun 

1977 setelah kematian Franco. Bangsa Catalan memperoleh status otonomi pada tahun 1979. 

Namun pemberian itu tidak lantas meredam gerakan-gerakan untuk memisahkan diri, 

penyebabnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang terus berlangsung karena 

pemerintahan Spanyol dinilai mengabaikan hak-hak bangsa Catalan. 

Gerakan memisahkan diri bangsa Catalan juga merebak melalui gelombang nasionalisme 

Spanyol. Nasionailsme tersebut tumbuh ketika parlemen Catalonia meloloskan undang-

undang otonomi lebih luas pada 2006, partai politik dan media Spanyol melancarkan 

kampanye anti Catalan. Kampanye itu memicu gelombang emosi bangsa Catalan.Bersamaan 

dengan meningkatnya gerakan-gerakan prokemerdekaan, Catalan mulai menunjukkan 

perbedaan dengan Spanyol. Misalnya, Catalonia menjadi wilayah pertama di Spanyol yang 

melarang adu banteng. Sekolah di Catalan menggunakan bahasa pengantar Catalan, sedangkan 

bahasa Spanyol menjadi bahasa pengantar kedua. 

Sepak bola merupakan olahraga yang memiliki penggemar terbanyak di dunia sehingga 

sangat memungkinkan jika sepak bola di era seperti ini tidak hanya dijadikan sebagai hiburan 

semata melainkan juga bisa dijadikan sebagai instrumen politik suatu bangsa dan Negara. 

Sepak bola juga merupakan identitas sebuah kota ataupun bangsa dimana didalamnya terdapat 

loyalitas dan nasionalisme yang kadang berlebihan dari para supporternya. Bukti kongkritnya 

adalah ketika suatu klub atau timnasional suatu Negara yang sedang bertanding, stadion-

                                                           
2http://atjehpost.co/berita2/read/Catalonia-Basque-dan-Cerita-Kemerdekaan-dari-Spanyol-732 diakses pada 
tanggal 22 Desember 2015 

http://atjehpost.co/berita2/read/Catalonia-Basque-dan-Cerita-Kemerdekaan-dari-Spanyol-732
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stadion yang memiliki kapasitas ribuan penonton pada umumnya pasti akan dipenuhi oleh 

masyarakat yang mendukung klub maupun tim nasional mereka termasuk klub Barcelona. FC. 

Sepak bola sekarang ini bukan hanya sekedar sebuah permainan, olahraga maupun 

hiburan serta persaingan akan prestasi, akan tetapi sepakbola saat ini sudah menjadi sebuah 

industri. Kepopuleran sepakbola yang telah mengakar pada masyarakat dunia memiliki 

implikasi yang jelas dari segi sosio-historisnya, termasuk juga implikasi politik di dalamnya. 

Sepakbola telah menjadi sebuah identitas di dalam masyarakat dengan kata lain telah menjadi 

pembeda dengan masyarakat lainnya. Pada tataran dunia Internasional sepakbola mampu 

menjadi pembeda dengan bangsa lain serta simbol harkat dan martabat bangsanya dengan 

bangsa lainnya, terlebih lagi jika diaitkan dengan pemahaman post-colonialism. Child dan 

Williams berpendapat bahwa post-colonialism terjadi jika kemungkinan terjadi adanya dialog 

dan pembahasan terkait masalah rasialis dan kebudayaan yang berbeda-beda meski caranya 

positif atau negatif/destruktif.3 

Barcelona atau Barca adalah sebuah klub sepak bola profesional yang berbasis di 

Barcelona, Catalonia, Spanyol. Didirikan pada tahun 1899 oleh sekelompok Swiss, Inggris dan 

Catalan, pemain yang dipimpin oleh Joan Gamper, klub telah menjadi simbol budaya Catalan 

dan Catalanism dengan motto "Mes que un club" (Lebih dari sekedar klub). Tidak seperti 

banyak klub sepak bola lainnya, para pendukung merasa memiliki, mengerti dan 

mengoperasikan Barcelona. Wilayah Catalonia bukan hanya memiliki klub Barcelona akan 

tetapi ada klub lainnya seperti Atlethic Bilbao dan Espanyol yang juga berlaga di laga yang 

                                                           
3 John Sugden dan Alan Tomlinson, “Football and FIFA in the Postcolonial World”, dalam John Bale and Mike  
Cronin, Sport and Postcolonialism, Oxford: Berg, 2003, hal, 175-195  
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sama dengan Barcelona FC. Akan tetapi simbol perjuangan dan identitas bangsa Catalan lebih 

disematkan pada pundak Barcelona dibandingkan dengan klub lainnya.4 

Api semangat keinginan bangsa Catalan untuk merdeka memang selalu ada dan 

Barcelona sebagai tim sepak bola adalah perwujudan dari semangat yang tak pernah redup itu. 

Barcelona FC adalah sebuah nama besar yang dikenal seantero dunia dengan prestasinya yang 

membanggakan. Tidak heran dengan potensi tersebut bangsa Catalan melihat bahwa mereka 

bisa menyuarakan aspirasi mereka melalui klub tersebut. Bangsa Catalan berharap kampanye 

kemerdekaan Catalonia akan dilihat dan didengar oleh seluruh dunia Internasional. 

Dibelahan dunia lain sejarah mencatat bahwa ada beberapa pergerakan perjuangan rakyat 

yang mengatas namakan identitas sebagai kesatuan nasionalisme suatu golongan baik itu 

mayoritas ataupun minoritas. Nasionalisme adalah sebuah idiologi yang ada diseluruh belahan 

dunia ini. Contohnya seperti gerakan nasionalisme rastafari yang meliputi beberapa bagian di 

Afrika.  

Contoh lain tentang nasionalisme Norwegia sejak tahun 1850-an membuktikan hal ini. 

Pada waktu itu, Norwegia membentuk negara kesatuan yang dipaksakan dengan Swedia, dan 

semakin banyak orang Norwegia berpendidikan yang tinggal di berbagai kota yang diilhami 

oleh gerakan-gerakan serupa yang ada dimana-mana di seantero Eropa, ketika itu merasa 

bahwa mereka harus memiliki negaranya sendiri. Mereka lalu berkelana ke lembah-lembah 

terpencil dimana mereka menemukan berbagai tradisi kerakyatan yang tampaknya khas 

                                                           
4http://www.fhm.co.id/content/article/1422/7/2014/Lebih-Dekat-Dengan-FC-Barcelona. diakses pada tanggal 22 
Desember 2015   
 

http://www.fhm.co.id/content/article/1422/7/2014/Lebih-Dekat-Dengan-FC-Barcelona
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Norwegia mereka membawa tradisi-tradisi itu kekota, mempertontonkannya dan 

menampilkannya sebagai ungkapan rakyat Norwegia bahwa inilah mereka.  

Begitulah sebuah simbolisme nasional perlahan-lahan dikembangkan, yang menekankan 

matra-matra kehidupan pedesaan Norwegia yang dianggap unik, dan hal ini yang 

didayagunakan untuk memapankan gagasan tentang etins dan bangsa Norwegia. Dalam kurun 

yang sama disusun sebuah historiografi nasional, yang menekankan kesinambungan dengan 

Kekaisaran Norwegia dari masa dinasti Viking (sekitar tahun 1000 M), sembari diciptakan 

sebuah kusustraan nasional, kesenian nasional, musik nasional dalam sebuah bahasa nasional 

baru yang dipijak pada dialek-dialek pedesaan tertentu, dan karenanya secara mencolok 

berbeda dari bahasa Denmark. Semua upaya ini dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa 

Norwegia sesungguhnya merupakan sebuah negara tua lengkap dengan satu kebudayaan yang 

unik, dan karenanya berhak memperoleh kemerdekaan secara politik. 

Apa yang dilakukan oleh Norwegia dengan memanfaatkan rasa persamaan memiliki 

budaya yang sama dan berbeda inilah yang saat ini juga dilakukan oleh bangsa Catalan. Pada 

tahun 2006, warga Catalan di Barcelona menuntut otonomi yang lebih besar kepada parlemen 

Barcelona dengan menggelar referendum. Otonomi yang lebih besar ini termasuk dalam 

urusan pajak dan peradilan.5 Dengan penduduk sekitar tujuh juta jiwa, Catalonia terdiri hanya 

seperenam dari seluruh penduduk Spanyol. Namun kawasan ini menyalurkan seperlima dari 

perekonomian Spanyol.  

Kesejahteraan, dan juga bahasa lokal serta tradisi politik Catalonia merupakan dasar dari 

tuntutan untuk mendapatkan otonomi lebih besar. Sebagai kawasan industri Spanyol, tempat 

                                                           
5 BBC Indonesia – Katalonia gelar referendum 2006 
www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060618_catalonia.shtm  

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060618_catalonia.shtm
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ini menarik imigran dari kawasan yang lebih miskin dan baru baru ini dari Amerika Latin, 

Eropa timur dan Afrika. Saat Spanyol bangkit dari kediktatoran selama puluhan tahun di akhir 

tahun 1970an, hanya sedikit kalangan yang mempertanyakan status otonomi yang diberikan 

pada Catalonia.  

Identitas dan bahasa Catalonia mendapatkan tekanan selama puluhan tahun. Ada pula 

kalangan yang kawatir, kawasan Basque yang selama ini diwarnai gerakan separatis bersenjata 

dapat melakukan tindakan radikal untuk mengajukan tuntutan mereka, sehingga dapat 

menyebabkan perpecahan di Spanyol. Di Catalonia sendiri, koalisi regional terpecah, dengan 

kelompok radikal pro kemerdekaan menarik dukungan mereka. Ketegangan politik di 

Barcelona menunjukkan, sebagian kalangan di masyarakat Catalan tetap akan menuntut 

otonomi yang lebih besar. Namun sebagian besar pengamat mengatakan bila piagam itu 

disepakati, konstitusi baru akan berlangsung sekitar dua puluh tahun, dan hal itu paling tidak 

dapat mempertahankan Spanyol sebagai negara bersatu.  

Gesekan-gesekan yang bermunculan semakin membuka mata dunia terhadap situasi dan 

perbedaan mencolok antara daerah Catalan dan bukan Catalan. Tercermin dalam laga sepak 

bola antara klub kebanggaan Catalan yaitu FC Barcelona dan rival sejatinya yang berasal dari 

ibukota Spanyol, Real Madrid. Terkenal dengan pertandingan yang sangat sengit antara kedua 

tim dan para supporter yang menggunakan atribut-atribut Catalan. Laga kedua tim ini sangat 

dinanti-nantikan oleh penggemar sepakbola dunia karena pertandingan yang sangat tegang dan 

hasil yang tak terduga. Laga ini terkenal dengan sebutan “El Classico”. Fakta – fakta yang 

terlihat jelas akan keinginan bangsa Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol membuahkan 

ancaman terhadap integrasi Spanyol. 
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Ketika Barcelona bertanding melawan Real Madrid supporter dari Barcelona selalu 

membawa banner yang berisikan keinginan mereka untuk merdeka dari Spanyol. Begitu juga 

dengan penggunaan lambang bendera Catalan yang sudah ditetapkan peraturan oleh pihak 

pemerintah Spanyol untuk tidak dibawa masuk ke dalam Stadion. Meskipun demikian rakyat 

Catalan yang juga merupakan supporter Barcelona selalu mengindahkan peraturan tersebut, 

meskipun ada sanksi yang akan diberikan. 

Sekitar 1,6 juta penduduk Catalan memilih merdeka dari Spanyol. Mereka mendukung 

sepenuhnya kemerdekaan wilayah yang berada di timur Laut Spanyol itu merdeka dari 

Kerajaan Spanyol. Dalam sebuah pemungutan suara "pura-pura" yang dilakukan pada 9 

November 2014 waktu setempat, kelompok pro-kemerdekaan itu dengan tegas mengharapkan 

terbentuknya sebuah negara mediteran yang berdaulat penuh. Dalam pemungutan suara itu, 

terdapat 88 persen suara yang tersaring. Mayoritas menghendaki kemerdekaan Catalan. 

Mereka juga siap jika harus keluar dari Uni Eropa dengan anggapan nantinya mereka juga bisa 

memaksa pemerintahan baru untuk menjadi anggota Uni Eropa.  

Pemungutan suara ini dihelat sebagai protes atas dihentikannya rencana referendum oleh 

Mahmakah Konstitusi Spanyol. Referendum itu sendiri digadang-gadang akan diberikan 

kepada masyarakat Catalan, tapi dengan alasan referendum itu tidak konstitusional, tibat-tiba 

Pemerintah Spanyol membatalkannya.  

Jajak pendapat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan, mayoritas penduduk 

Catalan menginginkan kemerdekaan. Bahkan hampir separuhnya menghendaki, seharusnya 

pelepasan dari Spanyol sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Semangat referendum 
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masyarakat Catalan semakin memuncak dua minggu setelah Skotlandia memutuskan untuk 

berpisah dengan Inggris.  

Masyarakat Catalonia memiliki keterikatan dengan FC Barcelona dikarenakan adanya 

kesamaan nasib, yang ditekan oleh rezim berkuasa. Keterikatan sejarah antara klub sepakbola 

dengan masyarakat ditandai dengan beberapa peristiwa, yaitu terbunuhnya presiden klub pada 

tahun 1936, adanya pemaksaan penggantian nama klub dengan versi bahasa Spanyol, dan juga 

ketidakbebasan masyarakat mengekspresikan identitas Catalonia.  

Melalui FC Barcelona masyarakat dapat menyalurkan kepentingan mereka, yaitu 

mengekspresikan identitas nasionalnya. Di klub ini juga dijunjung tinggi semangat demokrasi 

dan anti-sentralitas. Contoh yang paling nyata adalah pemilihan jabatan presiden klub yang 

ditentukan berdasarkan pemilihan umum oleh anggota klub. Karena dalam klub ini, anggota 

klub adalah pemilik asli dari klub. Keanggotaan klub juga harus oleh orang-orang yang 

memiliki ikatan darah dengan negara Catalonia, sehingga terlihat bahwa klub ini dimiliki oleh 

masyarakat Catalonia. 

FC Barcelona dijadikan sebagai wadah pergerakan bagi masyarakat Catalonia untuk 

menyuarakan kemerdekaan mereka. Sebagai salah satu klub yang terkenal di dunia dengan 

fans terbanyak di dunia, yaitu 340 juta fans dan 222 juta anggota klub, FC Barcelona dapat 

dijadikan wadah untuk menunjukkan eksistensi bangsa Catalan. Siaran sepakbola yang sudah 

mengglobal juga digunakan mereka untuk menarik simpati masyarakat dunia akan keberadaan 

mereka. Karena tidak hanya ditonton oleh masyarakat Catalonia saja, pertandingan FC 

Barcelona sudah ditonton oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Sehingga dengan 
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menggandeng FC Barcelona sebagai tempat berekspresi, kepentingan mereka untuk 

menyuarakan kemerdekaan akan lebih didengar. 

Sebagai salah satu klub top dunia, FC Barcelona sangat terkenal dengan prestasi tim 

maupun prestasi individunya. Pada era 2008-2011 dianggap sebagai era terbaik dalam sejarah 

FC Barcelona, dan juga saat itu FC Barcelona ditangani oleh pelatih asli Catalan, yaitu Jose 

Pep Guardiola. Begitu juga dengan komposisi team yang di dalamnya banyak pemain yang 

berdarah Catalan seperti Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas, Pedro, Pique, Valdes, Puyol, Sergi 

Roberto, Tello, Montoya, dan Jordi Alba. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, 

dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara pergerakan 

nasionalisme Catalan memanfaatkan Barcelona FC untuk merdeka dari Spanyol ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penulisan ini selain memang ketertarikan penulis tentang hubungan 

antar sepakbola dan identitas serta pergerakan nasionalisme bangsa Catalan, juga dikarenakan 

diskursus yang penulis temukan mengenai hal ini masih sedikit. Tujuan akhir dari tulisan ini 

dimaksudkan sebagai manifestasi dan implementasi dari penerapan teori yang pernah 

diperoleh penulis dibangku kuliah yang juga akan dijadikan skripsi  sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

D. Kerangka Teoritis 
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Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan mengunakan teori 

dan konsep yang di anggap tepat dan mampu menjembatani, serta memberi kemudahan dalam 

mempelajari dan menganalisa permasalahan tersebut. Kerangka dasar teori yang digunakan 

yaitu: 

 

1. Konsep Separatisme 

Separatisme atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerakan 

yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok 

manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Lebih 

jauh lagi, munculnya ide separatisme memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Disintegrasi 

secara harfiah dipahami sebagai perpecahansuatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling 

terpisah. Disinilah kondisi dimana Negara gagal mengayomi dan menjaga keutuhan 

bangsanya. Disintegrasi bangsa dilatarbelakangi oleh masalah-masalah berupa konflik vertical 

dan horizontal. Konflik vertical merupakan konflik yang terjadi antara rakyat disuatu daerah 

dengan pemerintahannya sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar 

individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat.  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham atau 

gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan Negara sendiri).6 Separatism politis adalah suatu 

gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok 

manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau 

suatu negara lain). Gerakan separatism biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. 

                                                           
6 Separatisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/separatisme, diakses pada tanggal 21 September 
2016 

http://kbbi.web.id/separatisme
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Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam bukunya Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan 

Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik bahwa Separatisme berkaitan erat 

dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci 

kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan.7 

Di dalam analisis tentang separatisme ada dua pendekatan, yaitu, pertama adalah untuk 

mengetahui siapa yang memaksakan dan bertatanggung jawab dalam terjadinya pergerakan 

separatisme. Pendekatan yang kedua, adalah untuk mengetahui gerakan suatu etnis yang 

memilih untuk meninggalkan daerah dimana mereka tinggal (atau mempertahankan otonomi 

daerah territorial). Penjelasan untuk konsep separatisme yang pertama bertujuan untuk 

membandingkan apa yang terjadi di masa sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu. 

Sedangkan penjelasan untuk konsep separatisme yang kedua dapat dibedakan antara kasus 

yang memerlukan perbandingan bukan hanya masalah waktu terjadinya separatismemelainkan 

juga seluruh aspek dalam dinamika separatisme tersebut. 

Sejarah permusuhan antara Barcelona dan Real Madrid bermula pada masa penguasa 

diktator di Spanyol pada tahun 1930-an. Jenderal Franco melarang penggunaan bendera dan 

bahasa daerah Catalan. FC Barcelona kemudian menjadi satu-satunya tempat dimana 

sekumpulan besar orang dapat berkumpul dan berbicara dalam bahasa daerah mereka. Oleh 

sebab itu setiap laga El-Clasico pendukung Barca selalu membawa bendera Cataloniasebagai 

bendera dan identitas mereka, bukan bendera nasional Spanyol.  

Untuk menjelaskan munculnya gerakan separatisme, ada banyak pandangan untuk 

menentukan nasib suatu Negara itu sendiri. Banyak aspek dalam konflik etnis terjadi 

                                                           
7 Dewi Fortuna Anwar dkk, Konflik Kekerasan Internal :Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia 
Pasifik. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2004. Hal. 213 
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berdasarkan adanya kekuatan politik, tetapi tidak semua dari gerakan-gerakan tersebut disebut 

gerakan separatis, khususnya yang terjadi pada masa Kolonial di Negara-negara Asia dan 

Afrika. 

Doktrin untuk menentukan nasib suatu bangsa dapat dilihat melalui konsep-konsep 

tentang kedaulatan, dan nasionalisme. Doktrin untuk memisahkan diri dipengaruhi oleh rasa 

untuk menjaga kehormatan bangsa itu sendiri. Berdasarkan perspektif ini, seperatisme 

merupakan suatu pemikiran atau ide untuk mengekspresikan kebebasan politik dalam suatu 

wilayah tertentu dan juga diperlukan rasa kebersamaan yang khas dari suatu kelompok etnis 

tersebut.Tindakan Catalan yang ingin merdeka dari Spanyol sangat cocok dengan konsep 

separatisme ini, dimana suatu kelompok dengan kesadaran yang sama berupaya ingin keluar 

dari wilayah otoritas Spanyol. Alasan utama, etnis Catalan untuk memerdekakan diri adalaha 

karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Spanyol. 

Barcelona adalah ibukota dari Provinsi Catalonia (Catalunya), yang sebagian besar 

penduduknya adalah dari suku bangsa Catalan dan Basque. Barcelona merupakan cerminan 

dari dendam masa lalu dimana pemberontakan dan perjuangan sosial politik kaum tertindas, 

terpinggirkan, terjajah di sebuah wilayah kekuasaan yang bernama kerajaan Spanyol. 

Gambaran perlawanan yang terlihat jelas adalah kalimat ‘Catalonia is Not Spain’ yang selalu 

menghiasi spanduk fans Barcelona ketika Barcelona bertanding melawan Real Madrid. 

Etnis Catalan memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dengan Spanyol, dan bahasa 

daerah yang selalu mereka pergunakan dilarang untuk diucapkan. Atas dasar persamaan 

merasa budaya dari nenek moyang mereka dilarang inilah Catalan merasa terjajah dan dianak 

tirikan. Pada dasarnya juga wilayah Catalan dan Spanyol juga berbeda sebelum abad 15, 
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namun setelah abad 15 King Ferdinand of Aragon dan Queen Isabella of Castile menikah dan 

menyatukan wilayah Catalan menjadi Spanyol yang sekarang dikenal. 

2. Teori Propaganda 

Propaganda berasal dari bahasa latin propagare, yang berarti mengembangkan atau 

memekarkan.8 Propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah 

direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku 

dari penerima/komunikan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh komunikator.9 

Propaganda dan media massa memang tidak bisa dipisahkan, lewat media massa inilah 

kemudian propaganda bisa terlaksana dengan baik. Massa dikendalikan oleh kekuatan 

impersonal, elit yang berkuasa,yang memanipulasi dengan menggunakan berbagai metode.10 

Media massa memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan opini public, 

sehingga dalam hal ini informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi 

sosial pada masyarakat. Propaganda biasanya dilakukan berkenaan dengan kepentingan 

politik, yang bertujuan untuk menjatuhkan figure atau tokoh-tokoh tertentu, dan juga 

sebaliknya, yaitu berusaha menaikkan pamor tokoh tertentu. Ada tiga tipe propaganda, yaitu, 

white propaganda, gray propaganda, dan black propaganda. Propaganda juga memiliki 

berbagai macam teknik, Dan Nimmo, mengulas ada 7 teknik propaganda11 yaitu : 

 Name Calling, yaitu pemberian label buruk kepada gagasan, orang, objek, dan 

tujuan tertentu, agar orang menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya; 

                                                           
8 Lihat di Propaganda dalam politik.kompasiana.com diakses pada tanggal 22 September 2016. 
9 http://irsangalih.files.wordpress.com/2009/06/2527544-propaganda-dan-komunikasi-massa-docl.pdf diakses 
pada tanggal 22 September 2016. Pernyataan tersebut dikutip dari Santosa Sastropoerto, dalam propaganda 
:Salah satu bentuk komunikasi massa. 
10 Lihat di Teori Kendali Pikiran dan Teknik yang digunakan oleh media massadalam www.akhirzaman.info diakses 
pada tanggal 22 September 2016. 
11 Lihat di Propaganda dan Media Massa dalam http://indark007.wordpress.com diakses pada tanggal 22 
September 2016. 

http://irsangalih.files.wordpress.com/2009/06/2527544-propaganda-dan-komunikasi-massa-docl.pdf
http://indark007.wordpress.com/
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 Glittering Generalities, yaitu menggunakan kata yang baik untuk melukiskan 

sesuatu agar mendapat dukungan, dan tanpa menyelidiki ketepatan asosiasi 

tersebut; 

 Transfer, yakni mengidentifikasi suatu masud dengan lambang otoritas; 

 Testimonial, yaitu memperoleh ucapan orang yang dihormati atau dibenci untuk 

mempromosikan atau meremehkan suatu maksud; 

 Plain Folks, yaitu imbauan yang mengatakan bahwa pembica berpihak kepada 

khalayaknya dalam usaha bersama yang kolaboratif; 

 Card Stacking, yaitu memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan tidak akurat, 

logis dan tak logis, dan sebagainya untuk membangun suatu kasus; 

 Bandwagon, yaitu usaha untuk meyakinkan khalayak akan kepopuleran dan 

kebenaran tujuan sehingga setiap orang akan turut naik.   

Sebagaimana penjabaran teori pembuatan keputusan di atas, maka setelah mengamati 

situasi yang ada, menilai bobot peristiwa dalam situasi yang terjadi, memperkirakan bagaimana 

situasi itu akan berkembang, dan mempertimbangkan akses-akses yang mungkin terjadi 

terhadap bangsanya, Catalan berusaha mengkampanyekan usaha mereka untuk merdeka 

melalui media dimana Barelona FC adalah sebagai sarana yang tepat untuk mencapai tujuan 

tersebut. Berdasarkan pandangan Behaviorisme Catalan juga merasa Catalonia bisa mandiri 

dengan merdeka karena merasa Catalonia adalah bangsa yang cukup kaya akan sumber daya 

alamnya.  

Propaganda yang dilakukan jika melihat dari teori ini sangat jelas dimana bangsa Catalan 

melakukan aksi sesuai apa yang di jabarkan oleh Lasswel yaitu menumbuhkan kebencian 

terhadap musuh yaitu Madrid itu sendiri selaku ibu kota dari Spanyol. Melihat dari model 
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propaganda  itu sendiri Catalan melakukan tindakan propaganda dengan model memberiakan 

label negative terhadap Madrid sebagai ibu kota, menggunakan slogan dengat sangat jelas 

bahwa Catalan ingin merdeka yang selalu kita lihat di media ketika Barcelona FC tampil, dan 

sangat terlihat jelas slogan mereka untuk erdeka ketika terjadi laga “el clasico”. Serta dengan 

menggunakan model propaganda lainnya seperti dukungan politik, testimony tokoh, berperan 

sebagai kelompok yang lugu atau yang tertindas serta model lainnya. 

 

 

E. Hipotesa 

Merujuk pada kerangka teoritis dan konseptual untuk menganalisa kasus ini, penulis 

berhipotesis bahwa  

1. Pergerakan nasionalisme Catalonia memanfaatkan FC Barcelona sebagai alat 

propaganda untuk merdeka dari Spanyol melalui Name Calling, transfer, card 

stacking, dan  Bandwagon  

2. Pergerakan nasionalisme Catalonia atas Spanyol melalui jalur politik dengan 

menguasai kursi di parlemen 

F. Metode Penelitian 

Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan, maka penulis memberikan batasan 

pada skripsi ini. Secara khusus penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini adalah soal 

peranan Barcelona FC sebagai instrumen politik pergerakan nasionalisme Catalan. Maka 

dalam hal ini, penulis akanmeneliti permasalahan ini dalam kurun waktu 2014-2015. 
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Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga akan merambah ranah dan 

jangkauan waktu lain. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perjalanan sepak bola khususnya 

Barcelona FC yang akan selalu eksis jika dilihat dari sejarah, prestasi dan power yang dimiliki 

klub ini. 

Penulis berupaya mengembangkan tulisan yang bercorak deskriptif analitis; yaitu 

memberikan gambaran tentang peranan Barcelona FC sebagai instrumen politik pergerakan 

nasionalisme Catalan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menghimpun data lewat studi 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan 

data lewat bacaan (general reading) dengan mengumpulkan materi tulisan lewat referensi, 

buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan seputar Barcelona FC dan Catalan. 

Beberapa literatur penulis miliki sendiri, dan juga meminjam dari berbagai perpustakaan yang 

ada. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber data yang lain. 

Adapun mengenai analisis data, penulis menggunakan metode induktif atas berbagai 

materi tulisan dengan mencari hal-hal khusus yang tampak dari beberapa referensi yang dibaca. 

Beberapa data yang diperoleh dari banyak literatur penulis kumpulkan dan dianalisa dengan 

cara membandingkan serta melakukan seleksi. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan 

dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci dalam sub-sub bab. Pembahasan antara satu bab dengan 

bab lain akan saling berhubungan erat, sehingga pada hasilnya diharapkan dapat diperoleh 

penulisan ilmiah yang sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I :Pendahuluan 
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Berisi Alasan pemilihan Judul,Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan,Tujuan 

Penulisan,Kerangka Dasar Teori,Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data, 

dan Sistematika Penulisan.  

BAB II :Krisis Spanyol dan pergerakan nasionalisme Catalan  

Bab ini menjelaskan tentang kronologi terjadinya krisis ekonomi Spanyol, alasan Catalan 

ingin merdeka serta apakah sebelum Barcelona FC, Catalan telah memiliki instrumen politik 

pergerakan yang terdahulu dan hasilnya bagi Catalan. 

BAB III :FC Barcelona sebagai instrument pergerakan propaganda bangsa Catalan atas 

Spanyol 

Bab ini akan membahas pembahasan melalui apa FC Barcelona dijadikan instrument 

propaganda. 

BAB IV :Kesimpulan 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 


