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BAB II 

Pergerakan Nasionalisme Bangsa Catalan dan Krisis Spanyol 

 

Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan mengenai Sejarah nasionalisme Catalan, 

Sejarah Pergerakan Catalan, dan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai awal mula krisis 

Spanyol yang membuat gerakan rakyat Catalan mendapatkan kembali momentumnya untuk 

kembali bergelora memperjuangkan Nasionalismenya. 

Nasionalisme merupakan sebuah konsep yang beriringan tumbuh sejalan dengan 

terbentuknya bangsa-bangsa, secara umum kita dapat menamakan nasionalisme sebagai 

sebuah sentimen ego berlatarbelakang kebangsaan yang dijunjung oleh masyarakat di sebuah 

negara. Nasionalisme juga dapat dipahami sebagai sebuah bahasa, budaya dan simbolisme 

sebuah bangsa yang terbentuk serta tumbuh sebagai sebuah identitas yang melekat di sebuah 

masyarakat yang spesifik, dan terakhir nasionalisme dapat dipahami dalam konteks sosio-

politis sebagai sebuah gerakan sosial-politik demi sebuah bangsa bersangkutan atau sebuah 

doktrin dan ideologi khas sebuah bangsa.1   

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Nasionalisme merupakan sebuah 

ideology yang menetapkan Bangsa di pusat permasalahannya dan berupaya mempertinggi 

keberadaannya.2Sebuah nasionalisme haruslah memiliki sebuah ideology yang berlatar 

belakang kebangsaan yang mendasarinya juga masyarakat yang menganut serta menjunjung 

keberadaannya serta adanya pemahaman akan kebangsaan yang tersebar secara intersubjektif 

mengenai sebuah komunitas milik bersama,3 selain itu masyarakat tersebut haruslah berada di 

                                                           
1 Smith, Antony D (2003) NASIONALISME Teori, Ideologi, Sejarah, Erlangga Publisher Indonesia; Jakarta Hal. 7 
2 Smith, Antony D (2003) NASIONALISME Teori, Ideologi, Sejarah, Erlangga Publisher Indonesia; Jakarta Hal. 10 
3 yang disebut oleh Benedict Anderson sebagai “komunitas terbayangkan” 
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sebuah teritori yang spesifik yang menjalankan control yang sah atas wilayahnya sendiri yang 

terbatas, tidak ditentang oleh persaingan kekuasaan internal atau intervensi eksternal.   

Dalam hal ini kita akan mulai memahami bagaimana pergerakan Nasionalisme bangsa 

katalan terbentuk dengan melihat Sejarah panjang terbentuknya bangsa Catalan itu sendiri. 

Bangsa Catalan merupakan julukan bagi warga yang mendiami teritori bernama Catalonia, 

merupakan sebuah wilayah yang berbatasan dengan Prancis bagian selatan, lalu Laut 

Mediterania disebelah timur, serta wilayah Spanyol Aragon dan Valencia di barat. secara 

Catalonia terdiri dari empat subprovinsi, 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 1714.4  

Catalonia memiliki pemerintahan yang mengatur wilayahnya sendiri. Kekuasaaannya 

berdasarkan Konstitusi Spanyol dan Statue of Autonomy yang mengatur hokum institusi 

komunitas otonom di Spanyol. Pemerintahan otonom di Catalonia memiliki sebutan sendiri 

yaitu Generalitat. Generalitat tersusun dari presidensi, pemerintah dan institusi lain yang 

didirikan berdasarkan Statue of Autonomy, seperti Dewan Penjamn Undang-Undang, 

Ombudsman, Kantor Audit Publik,dan Otoritas Broadcasting Catalan. Dewan Kota, Dewan 

Daerah, dan badan pemerintah local lainnya termasuk ke dalam system institusi Generalitat. 

Sejak tahun 1979, wilayah ini secara bertahap semakin besar level otonominya. 

Generalitat memegang yuridiksi yang luas dan eksklusif dalam bermacam aspek seperti 

kebudayaan, lingkungan, komunikasi, transportasi, perdagangan, keamanan publik, dan 

                                                           
4 Konflik Bangsa Catalan dengan Spanyol, http://jejaktamboen.blogspot.co.id/sejarah-konflik-bangsa-catalan-
dengan-spanyol.html diakses pada 2 oktober 2016 

http://jejaktamboen.blogspot.co.id/sejarah-konflik-bangsa-catalan-dengan-spanyol.html
http://jejaktamboen.blogspot.co.id/sejarah-konflik-bangsa-catalan-dengan-spanyol.html
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pemerintahan lokal. Dalam beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan peradilan, 

Catalonia berbagi yuridiksi dengan pemerinta pusat Spanyol. Salah satu contoh tingginya level 

otonomi Catalonia adalah kepemilikan angkatan kepolisian sendiri yang bernama Mossos 

d’Esquadra. 

 

 

A. Konflik Catalan  dan Spanyol 

Negara Pada tahun 1936 – 1939 terjadi perang saudara di tanah Spanyol, terkenal dengan 

sebutan Perang Sipil Spanyol (Spanish Civil War). Perang ini merupakan konflik terbuka 

antara kubu republikan atau kubu yang pro-reformasi pasca tumbangnya Kerajaan Spanyol 

(mayoritasnya dari golongan komunis, liberalis, & anarkis) melawan kubu nasionalis Spanyol 

atau kubu anti-reformasi (mayoritasnya dari golongan militer, kerajaan, & Gereja Katolik). 

Pasca berakhirnya perang, Spanyol berada dalam kondisi porak-poranda & rezim diktator 

berhaluan sayap kanan ekstrim (fasis) didirikan di negara tersebut. 

Bulan Juli 1936, terjadi aksi pembunuhan terhadap Calvo Sotelo -seorang politikus yang 

pro-monarki - oleh anggota polisi yang prorepublikan. Peristiwa pembunuhan tersebut lantas 

dianggap oleh kubu militer yang anti-republikan sebagai alasan untuk memulai pemberontakan 

menentang kubu republican di Maroko, wilayah jajahan Spanyol di Afrika utara waktu itu. Tak 

lama kemudian, pasukan nasionalis di wilayah utara Spanyol juga turut memulai 

pemberontakannya sehingga kubu republikan yang sedang menguasai pemerintahan Spanyol 

pun ibarat terjepit dari utara & selatan. 

Memasuki tahun 1937, kekuatan dari pasukan Spanyol semakin bertambah menyusul 

datangnya bantuan pasukan dari rezim fasis Italia & Jerman. Bertambahnya kekuatan tersebut 
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lantas diikuti dengan serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh kubu nasionalis untuk 

merebut Madrid pada bulan januari & Februari 1937, namun serangan tersebut berhasil 

dipatahkan oleh pasukan republikan dengan korban jiwa yang besar di kedua belah pihak. 

Kendati demikian, pasukan nasionalis masih bisa sedikit tersenyum karena di awal Februari 

1937, pasukan mereka berhasil merebut kota besar Malaga di Spanyol selatan. 

Bulan maret 1937, pesawat-pesawat tempur Jerman membombardir kota Guernica di 

daerah Basque, daerah pro-republikan yang berlokasi di Spanyol utara. Akibat pemboman 

tersebut, ratusan orang tewas dimana mayoritas korban tewas adalah wanita & anak-anak. 

Peristiwa pemboman tersebut semakin terkenal setelah diabadikan oleh pelukis terkenal Pablo 

Picasso dalam lukisan terkenalnya yang berjudul "Guernica" di mana lukisan tersebut kini 

dikenal sebagai salah satu karya seni termahsyur yang menyimbolkan kekejaman perang. 

Kembali ke medan perang. Pada bulan Mei 1937, Franco selak pemimpin kubu nasionalis 

melakukan penyatuan paksa kubu Katolik & fasis Spanyol ke dalam organisasi baru yang 

bernama "Gerakan Nasional". Penyatuan tersebut berbuah manis bagi kubu nasionalis karena 

semakin meningkatkan kekompakan & efektifitas mereka di medan perang. Di lain pihak, kubu 

republican justru dilanda perpecahan setelah pada bulan yang sama, pasukan pro-komunis 

terlibat perang dengan pasukan pro-anarkis di Barcelona. Konflik internal tersebut berhasil 

dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian melakukan pembantaian besar-besaran 

kepada orang-orang non-komunis yang masih tersisa. 

Bulan Juni 1937, sebagai akibat dari melemahnya kekompakan di tubuh kubu republikan 

& menurunnya  pasukan republican Basque pasca pemboman Guernica beberapa bulan 

sebelumnya pasukan nasionalis akhirnya berhasil menduduki Bilbao, ibukota Basque. 

Keberhasilan merebut Basque dianggap penting karena wilayah Basque merupakan zona 
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industri Spanyol & mesin-mesin perang pasukan republikan banyak dirakit di sana. Usai 

jatuhnya Basque ke tangan pasukan nasionalis, pertempuran-pertempuran di perang sipil 

Spanyol di sisa tahun 1937 lebih banyak terjadi di sekitar Madrid dimana kubu republikan & 

nasionalis melakukan jual beli serangan tanpa perubahan berarti di garis depan. 

Bulan Januari 1938, pasukan republikan yang selama berjalannya perang menanggung 

serentetankekalahan berhasil mengubah sedikit peruntungan mereka setelah berhasil merebut 

kota Teruel, Spanyol timur laut, dari tangan kubu nasionalis. Namun kesukesan kubu 

republikan tersebut tidak berlangsung lama setelah di bulan Februari 1938, pasukan nasionalis 

yang dibantu oleh pasukan udara Italia & Jerman berhasil merebut kembali kota Teruel. 

Bulan April 1938, pasukan nasionalis kembali mencatat kesukesan penting dengan 

merebut pantai tenggara Spanyol sehingga kubu prorepublikan di Catalonia - wilayah di 

sebelah timur Spanyol yang berbatasan dengan Prancis - menjadi terisolasi dari wilayah 

republikan Spanyol lainnya. Kubu republican yang semakin terpojok sempat mengajukan 

negosiasi perdamaian, namun tawaran tersebut ditolak oleh kubu nasionalis yang hanya 

menginginkan kubu republikan untuk menyerah tanpa syarat. Bulan Juli 1938, pasukan 

nasionalis kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Valencia, namun serangan tersebut 

lagi-lagi berhasil dipatahkan oleh pasukan republikan. 

Tak lama setelah pasukan nasionalis berhasil merebut Catalonia, negara Spanyol versi 

kubu nasionalis mulai mendapatkan pengakuan dari negara negara netral seperti Inggris & 

Prancis. Dan kembali ke tanah Spanyol, pasca keberhasilan merebut Catalonia, pasukan 

nasionalis kini memfokuskan diri untuk merebut wilayah kubu republikan yang masih tersisa 

di Spanyol tengah & selatan. Pasukan republikan yang masih tersisa mencoba melawan sekuat 

tenaga, namun pada akhirnya pasukan nasionalis yang secara kekuatan & semangat lebih 
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unggul berhasil merebut wilayah republikan yang tersisa satu demi satu. Perang akhirnya usai 

dengan kemenangan pihak nasionalis setelah mereka berhasil merebut kota Madrid & Valencia 

Di akhir bulan Maret, pasukan nasionalis berhasil merebut kota Madrid & Valencia, 2 basis 

terakhir kubu republikan. Dengan keberhasilan tersebut, perang sipil Spanyol yang sudah 

berlangsung selama 4 tahun pun secara resmi berakhir pada awal bulan April 1939. 

Kubu republikan yang mengalami kekalahan dalam Perang Sipil Spanyol inilah yang 

menjadi cikal bakal gerakan Catalan Independentism / Catalan Separatist / Catalan Countries 

Project. Tahun  1932, seorang sejarahwan Catalan yang sangat terkenal, Ferran Soldevila 

(Dosen University of Liverpool) mempublikasikan Definisi Catalonia: “The Catalan territory 

is made up of the regions known as Catalonia, Roussillon, Valencia and the Balearic Islands. 

All of these conform the Catalan nationality. They are all of the Catalan race and Catalan is 

spoken throughout their lands. For this reason, all of them can be comprehended under the 

generic name of the Catalan Countries”.5 

Berdasarkan  definisi tersebut dapat kita lihat bahwa Catalan tidak berasal dari satu 

daerah saja. Catalan terdiri dari kumpulan- kumpulan wilayah yang berdasarkan sejarah Perang 

Sipil Spanyol ialah wilayah yang ditempati oleh kaum republikan yang kalah berperang dalam 

Perang Sipil Spanyol. Tak hanya itu, kumpulan wilayah tersebut mempunyai budaya dasar 

yang sama. Ada beberapa wilayah kecil yang mengaku sebagai bagian dari Catalan atas dasar 

kesamaan bahasa dan budaya dan tergabung dalam konsep The Catalan Countries Project 

ialah Catalonia (Spain), Valencian Community (Spain), Balearic Island (Spain), Northern 

Catalonia in the Pyrénées Orientales department (France), Andora, Alghero (Italy). 

                                                           
5 Vilalta Au Gonzales: The Catalan Country Project , Institut de Ciències Polítiques i Socials, Adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, hlm 5, mengutip dari “Soldevila, Ferran: Història de Catalunya, 2ª edition. Barcelona, 
Publicacions de l’APEC. Barcelona, 7, 1932” 
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Maret 1932, Pendiri Cultural and Nationalist Organization,  Palestra Josep M. Batista i Roca, yang 

merupakan seorang Profesor di London School of Economics setelah peristiwa 1939 mengatakan 

bahwa “We happily accept a Statute that defines Catalonia as a region, and we welcome it as a 

region, and we welcome, as a basic code of a system of freedom, a Constitution that contains the 

anti-democratic order to never consent to the federation of autonomous “regions”, a legal precept 

that, naturally, has no other purpose than to oppose a political formula that would sanctify the 

national unity of Valencia, Mallorca, Catalonia and the Catalan area of Aragon.  Nonetheless, 

before arriving to political unity we must draw together sincerely and cordially our fraternal 

lands, and we still have a long way to go before that point can be reached. The first stage is a 

question of giving a truly national scope to Catalan patriotism. It is a question of making our 

people understand (...) that the Catalan’s homeland is not only the Principality of Catalonia, but 

rather the greater unit consisting of all the lands that historically yesterday, linguistically today 

and by popular will tomorrow, make up the Catalan Nation”.6 

                                                           
6 L’extensió del patriotisme català. La Publicitat, 11, March, 1932. The article was accompanied with a map of the 
Catalan Countries divided according to the various dialects of the language  



25 
 

Dengan melihat gerakan dari kelompok –kelompok yang tergabung dalam konsep 

Catalan Countries project yang meluas di sebagian wilayah Spanyol tentunya ini merupakan 

sinyal sinyal yang berbahaya bagi Pemerintahan Spanyol. Melihat wilayah yang dikuasai oleh 

kaum separatis yang menginginkan kemerdekaan ini sangat besar di wilayah Spanyol, Spanyol 

dapat melihat ini sebagai ancaman berarti bagi Kedaulatan dan Integritas negara. 

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.7 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 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 tahun8 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 

                                                           
7 BBC Indonesia – Katalonia gelar referendum 2006 
www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060618_catalonia.shtml  
8 ibid 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060618_catalonia.shtml
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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.  Namun seberapa besar 

ancaman tersebut? Spanyol tentunya dapat melihat dengan jelas ancaman ini yang telah 

menghantui kedaulatan Spanyol berpuluh –puluh tahun yang lalu, melihat sejarah 

perkembangan Gerakan Separist Catalan yang telah ada sudah sejak lama. Namun ada 

beberapa hal juga yang membuat lemahnya Catalan dalam upaya memisahkan diri dari 

Spanyol yakni perpecahan didalam pihak oposisi (separatist Catalan) sendiri.  Seperti yang 

dilansir BBC, Referendum yang digelar di Catalan sebagian mengalami pertentangan oleh 

masyarakat, Wartawan BBC di Barcelona mengatakan, jumlah warga yang ikut serta dalam 

referendum diperkirakan kecil. Banyak warga Katalunya menilai dokumen itu disusun oleh 

para politisi untuk para politisi, tanpa melalui konsultasi yang memadai dengan anggota 

masyarakat.9 

 

                                                           
9 BBC - NEWS www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060618_catalonia.shtml  

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060618_catalonia.shtml
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B. Dinamika Krisis Spanyol Tahun 2009 - 2015 

Negara Spanyol atau yang disebut juga negara Matador ini terletak di Eropa barat daya. 

Negara ini memiliki ibukota bernama Madrid. Pemerintahan Spanyol bersifat monarki 

parlementer. Sistem pemerintahan Spanyol yang bersifat monarki parlementer ini membuat 

bentuk pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer kekuasaan eksekutif 

dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja 

hanya sebagai kepala negara (symbol -kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu 

gugat.  

Spanyol mengalami masa kejayaan sebagai imperium dunia dan menguasai hampir 

seluruh benua Amerika pada abad XVI dan XVII namun memasuki abad XVIII kejayaan 

Spanyol mulai surut. Kegagalan Spanyol dalam revolusi industri membuat pemerintahan 

Spanyol tertinggal dalam bidang pemerrintahan dibanding negara Inggris, Perancis dan 

Jerman. Pada paruh kedua abad ke-20, Spanyol berusaha mengejar ketinggalannya dari negara-

negara barat lainnya. Spanyol menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1986. 

Tantangan utama yang dihadapi Spanyol saat ini di antaranya masalah terorisme kelompok 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA/ Pembebas Tanah Basque), imigran gelap, inflasi, dan 

pengangguran.  

Sistem pemerintahan Spanyol dipimpin oleh Kepala Negara Raja Juan Carlos I (sejak 22 

November 1975), Putra Mahkota Pangeran Felipe. Sedangkan jabatan ini saat ini dipegang 

oleh Jose Luis Rodriqueaz Zapatero. Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 

komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana 
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secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 municipalities. Komunitas otonom memiliki 

kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif.10 

Spanyol merupakan negara maju dan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. 

Negara matador ini memiliki PDB (Produk Domestik Brutto) yang cukup besar menurut World 

Bank dengan nilai PDB sebesar $1.393 triliun dengan total populasi sebesar 46.62 Milyar 

peduduk Spanyol (2013). Komposisi PDB menurut sektor pertanian 3,1%; industri 26,3%; dan 

jasa 70,7% (2012). Perolehan PDB (Produk Domestik Brutto) yang cukup besar membuat 

Spanyol termasuk dua puluh besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Mitra ekspor 

utamanya adalah Perancis, Jerman dan Portugal. Disamping itu, Italia, Britania Raya dan 

Amerika Serikat juga menjadi salah satu mitra penting dalam bidang ekspor. Hasil ekspornya 

antara lain dalam bidang mesin, kendaraan bermotor, kimia, kapal, makanan dan farmasi.  

Spanyol menganut sistem perekonomian campuran, dimana merupakan perpaduan antara 

sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi kapitalis dengan tujuan untuk dapat 

menciptakan persamaan hak dan menjaga perekonomian berkembang secara stabil. Sistem 

ekonomi campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut, 

diantaranya menyerahkan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan 

pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.  

Sejak krisis ekonomi yang melanda Eropa, Spanyol pun mengalami resesi yang 

menyebabkan terjadinya defisit anggaran hingga memecahkan rekor defisit anggaran terbesar 

di Uni Eropa pada tahun 2012. Menurut lembaga statistik Uni Eropa, Eurostat, defisit Spanyol 

pada tahun 2012 mencapai 10,6% dari total Produk Domestik Bruto yang disebabkan karena 

                                                           
10 http://ponasyafa.blogspot.com/2012/12/sistem-pemerintahan-negara-spanyol.html diakses pada tanggal 2 
November 2016 

http://ponasyafa.blogspot.com/2012/12/sistem-pemerintahan-negara-spanyol.html
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biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki system perbankan. Sebagaimana 

diketahui sebelumnya bahwa sejak terjadi ledakan si sektor property pada tahun 2008 yang 

menyebabkan jatuhnya pasar properti dan konstruksi dan berimabas ke Bank – Bank di 

Spanyol yang terbebani oleh kredit macet.  

Negara-negara Eropa mulai merasakan krisis pada 2009 saat beberapa Negara 

mempunyai kesulitan keuangan berupa defisit anggaran yang relatif melebar dan beban hutang 

yang meningkat, serta penggunaan hutang yang tidak efisien dan terarah. Sementara itu, pada 

era sebelum krisis, ekonomi Spanyol berkembang pesat. Harga rumah meningkat 44% dari 

2004 sampai 2008. Hal ini berdampak pada rendahnya rasio hutang (36%) karena naiknya 

harga rumah berarti menambah jumlah penghasilan pajak yang bisa digunakan untuk 

pembangunan tanpa harus membiayainya dengan hutang baru. Tetapi, seperti Irlandia, Spanyol 

mengalami property bubble dan defisit meningkat mendekati level Yunani, yaitu 9.2% pada 

2010. Kekhawatiran di Yunani menyebabkan naiknya borrowing costs Spanyol, sehingga 

Moody dan Fitch menurunkan bond rating Spanyol satu tingkat, walau sebenarnya tingkat 

hutang Spanyol relatif rendah pada tingkat 60.1% dari PDB pada 2010, dibandingkan Jerman 

(83.2%) atau Perancis (81.7%). Tingkat pengangguran berada pada tingkat tertinggi mencapai 

24.4% pada Maret 2012 dua kali lebih tinggi dari rata-rata Eurozone dengan 50% diantaranya 

pemuda berpendidikan dibawah 25 tahun.11  

Hancurnya perekonomian Spanyol, ekonomi terbesar keempat di UE, membuktikan 

bahwa tidak ada negara yang kebal akan krisis. Spanyol, yang perekonomiannya berkembang 

setelah masuk ke eurozone, akhirnya juga mengalami krisis akibat turunnya harga property, 

                                                           
11 Krisis Utang Eropa dan Perekonomian, https://advinternationaleconfeui.wordpress.com, diakses pada 2 oktober 
2016 
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walaupun borrowing costs Spanyol saat ini cukup rendah dibandingkan tahun 2010, dengan 

menurunnya suku bunga bond dari 7.5% pada Juli 2012 ke 4% pada November 2013.12  

Krisis perbankan di Bank – Bank Spanyol juga akibat perilaku pejabat perbankannya 

yang corrupt dan tidak prudent dalam mengelola manajemen perbankan. Krisis perbankan 

tersebut dicoba diatasi oleh Bank sentral Spanyol untuk menghindari efek menular  (contagion 

effect) ke negara Eropa lainnya, namun Bank Sentral Spanyol tidak kuat, sehingga menerima 

program  bail out dari  Bank Sentral Eropa pada tahun 2012. Otoritas Perbankan Spanyol 

meminta 100 million Euro, hanya untuk merekapitalisasi perbankannya, sedangkan untuk 

penyelamatan perbankan sendiri perlu 10 kali dari jumlah tersebut. IMF memonitor secara 

ketat persyaratan dan penggunaannya dalam program pemulihan perekonomian Spanyol.13  

Setelah 15 tahun menikmati pertumbuhan GDP di atas rata-rata dunia (berkisar antara 3 

– 4%), ekonomi Spanyol mulai mengalami perlambatan pada akhir tahun 2007 dan memasuki 

resesi pada kuartal kedua tahun 2008. GDP mengalami kontraksi (-3,7%) pada tahun 2009 

(yang mengakhiri selama 16 tahun trend pertumbuhan). Pada tahun 2013 pertumbuhan eknomi 

masih lambat namun pertumbuhan GDP mulai positif yaitu sebesar 0,1%. Ekonomi Spanyol 

pada tahun 2013 sedikit mengalami perbaikan namun pemulihan krisi ekonomi masih lambat, 

dan sektor swasta belum sepnuhnya pulih. Masalah fiskal membaik dan stabil karena adanya 

langkah reformasi eknomi namun tingkat pengangguran masih merupakan masalah utama, 

Dari sisi ekspor terjadi sedikit kanaikan dan defisit perdagangan dapat ditekan karena 

pengurangan impor. Tingkat pengangguran meningkat dari 8% di tahun 2007 menjadi 26% di 

tahun 2013.  

                                                           
12 Ibid 
13 https://muhamadsyani.wordpress.com/2015/04/25/negeri-matador-ditanduk-krisis-ekonomi-eropa/  

https://muhamadsyani.wordpress.com/2015/04/25/negeri-matador-ditanduk-krisis-ekonomi-eropa/
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Penurunan ekonomi juga berimbas pada kondisi keuangan negara. Usaha untuk 

mengurangi defisit berjalan lamban meskipun ada berbagai upaya pemerintah pusat untuk 

menaikkan pajak pendapatan maupun pemotongan anggaran. Pada tahun 2013 defisit berhasil 

ditekan menjadi 4,3% dari target yang disepakati antara Spanyol dan EU yaitu sebesar 6,3%.  

Meskipun defisit masih cukup besar dan prospek ekonomi belum menunjukan, 

pemerintahan PM Rajoy terus berupaya melakukan berbagai hal untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi antara lain : 

 Pemotongan anggaran belanja. 

 Penerapan peraturan perburuhan yang lebih fleksibel. 

 Pembenahan sistem perbankan, dengan memanfaatkan pinjaman EU sebesar 130 milyar 

dollar untuk menginjeksi bank-bank yang bermasalah karena krdit macet di sektor 

konstruksi dan perumahan yang mengalami kolaps.  

Ekonomi Spanyol telah berkinerja dengan baik, tetapi masih banyak yang perlu 

dilakukan untuk mendorong terus konvergensi dalam wilayah euro. Krisis Ekonomi yang 

melanda Eropa berimbas besar pada negera peringkat pertama FIFA ini. Hal ini tidak bisa 

dibiarkan begitu saja, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi 

pelemahan ekonomi tersebut. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

diungkapkan oleh PM Rajoy. Kebijakan penghematan yang diambil Pemerintah Spanyol 

sebagaimana diungkapkan PM Rayoj bisa saja mendapat penolakan dari warga Spanyol. Hal 

ini terjadi karena pemotongan subsidi tidak dilakukan secara selektif, dan langkah 

penghematan ini dilakukan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.  
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Usaha lain yang juga bisa dilakukan adalah penguatan dalam sektor Ekspor. Penguatan 

ekspor mendorong pemulihan kondisi negara dengan perekonomian yang besar di Eropa. Salah 

satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol adalah mendukung industri otomotif 

dalam negeri untuk meningkatkan ekspor yang dapat menyeimbangkan minimnya permintaan 

dari dalam negeri. Sektor industri otomotif dapat mengincar pasar luar negeri yaitu ke Negara 

– negara berkembang atau Negara Eropa yang daya belinya masih tinggi Kebijakan Pemerintah 

untuk mendorong ekspor industri otomotif merupakan peluang untuk investor dalam 

menanamkan saham pada industri tersebut. Sektor aneka industri, yang dominan pada otomotif 

dan komponennya sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Dengan rendahnya angka inflasi di 

Spanyol, maka suku bunga juga cenderung rendah, sehingga biaya produksi pun akan rendah.  

Upaya lainnya adalah mengutkan dalam sektor pariwisata, upaya ini sangat kuat untuk 

dilakukan karena berdasarkan fakta bahwa pariwisata adalah salah satu sumber primadona 

penggerak ekonomi Spanyol. Industri pariwisata di Spanyol merupakan  yang kedua tertinggi 

di dunia, yang menghasilkan hampir 40 milyar Euro di tahun 2006, atau lebih kurang 5% dari 

GDP.   Sektor ini memberi lapangan kerja langsung kepada sekitar 2 juta orang. Perekonomian 

Spanyol tertolong oleh sektor pariwisata yang terus bertumbuh, dan di bulan Agustus 2012 

mencatat rekor kehadiran wisatawan sebanyak 7,9 juta orang.14  

Pada saat krisis, 17 pemerintah daerah di Spanyol mempunyai hutang yang lumayan 

tinggi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang terlampau cepat yang dilakukan pada 

saat booming. Pembangunan menjadi sia-sia saat krisis. Paling tidak ada 24 airport yang 

dibangun saat booming, yang mana kebanyakan sampai saat ini tidak terpakai karena 

                                                           
14 http://www.investinspain.org/invest/es/index.html  

http://www.investinspain.org/invest/es/index.html
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minimnya penumpang termasuk sebuah airport seharga £120 juta di Castellon dan £130 juta 

di Valencia.15   

Krisis keuangan juga telah membuat marah pemda-pemda setempat dengan menyalahkan 

pemerintah pusat atas apa yang terjadi. Sebagai contoh, Catalonia menyalahkan sistem 

perpajakan, dimana pusat memberi Catalonia hanya 57% dari pajak yang dihasilkan di 

daerahnya. Jumlah defisit daerah tersebut juga ditentukan oleh pusat sehingga membatasi 

fleksibilitas penggunaan dana. Hal ini telah menurunkan daya saing Catalonia dari nomor urut 

4 ke nomor 9 di antara daerah lainnya. Karena itu, Catalonia telah meminta dana talangan € 5 

milyar dari pemerintah pusat dan meminta agar pajak diatur di daerah dahulu baru diberikan 

ke pusat bukan sebaliknya, seperti yang diberikan ke wilayah Basque. Selain itu, Artur Mas, 

Perdana Menteri daerah otonomi Catalonia, menyerukan kembali wacana lama untuk meminta 

kemerdekaan, walaupun hal itu bertentangan dengan Konstitusi.16  

Karena krisis tersebut telah meningkatkan pengangguran, dimana 1 diantara 4 orang 

Spanyol tidak mempunyai pekerjaan, untuk pertama kali dalam sejarah, lebih banyak orang 

Spanyol yang pergi meninggalkan negaranya dari pada orang asing yang datang dan menetap 

di Spanyol. Dengan kata lain, sejak terjadi krisis, telah terjadi net emigrasi sebanyak 50,000 

orang karena kesulitan ekonomi. Ironisnya, jumlah imigran Spanyol di Maroko meningkat 

empat kali lipat belakangan ini, sesuatu yang tidak pernah terkira sebelumnya karena selama 

ini orang Maroko lah yang biasanya ber imigrasi ke Spanyol untuk bekerja. Dan dengan 

dipecatnya jutaan orang akibat krisis, tingkat kriminalitas di Spanyol juga meningkat. Pada 

                                                           
15 Krisis Keuangan Spanyol Sebagai Proses Pembelajaran untuk Indonesia, http://www.kompasiana.com, diakses 
pada 2 oktober 2016 
16 Ibid 



34 
 

paruh pertama 2012 saja tingkat kejahatan meningkat 9.5% dan pembunuhan meningkat 2.3%, 

sementara tingkat perampokan meningkat 7.24% menjadi 62,359.17 

Sebuah survei terbaru yang dilakukan Pemerintah Catalonia dan didanai kelompok 

penelitian CEO Group memperkirakan bahwa 57% dari rakyat Catalonia (Catalan) akan 

memilih untuk memisahkan diri dari Spanyol, walaupun sebagian rakyat Caralonia juga 

banyak yang enggan untuk berpisah dari negeri Matador itu. Terlepas dari penolakan 

pemerintah Madrid, Catalonia akan menghadapi kesulitan besar di antaranya adalah apakah 

negara Catalonia baru akan bisa berada dalam Uni Eropa dan menganut mata uang Euro. 

Presiden Komisi Uni Eropa José Manuel Barroso berpendapat bahwa “perjanjian Uni Eropa 

diperlukan bagi negara-negara yang memisahkan diri untuk bergabung dalam keanggotaan 

Uni Eropa”. Catalonia memiliki bahasa dan budaya sendiri yang berbeda, sehingga akibat 

krisis yang memaksa pemerintah Spanyol harus berhutang, banyak rakyat Catalonia yang 

berpikir bahwa mereka akan lebih baik tanpa Spanyol. Mereka berfikir pragmatis karena 

membayar pajak lebih banyak daripada Madrid. 

Krisis ekonomi yang terjadi di spanyol merupakan rangkaian dari krisis yang terjadi di 

Negara-negara eropa lainya, yakni Portugal, italia , yunani, kemudian berimbas sampai di 

spanyol ada beberapa faktor penyebab krisis ekonomi spanyol seperti : 

1. pertumbuhan ekonomi Spanyol mengalami penurunan, yakni dari 1,8 persen 

menjadi 1,3 persen pada tahun 2009-2010.18  

                                                           
17 Ibid 
18 http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=52908 diakses tanggal 11 oktober 2016 
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2. Spanyol, yang memiliki defisit terbesar ketiga zona euro setelah Irlandia dan 

Yunani yakni sebesar 11, 2 persen tahun 2010.19  

3. naiknya suku bunga Eropa meningkatkan pembayaran bagi mereka yang dituduh 

dengan kredit perumahan.20  

4. Selain itu saat ini ada satu juta rumah yang tidak terjual di pasar yang berarti baru 

dalam konstruksi selama bertahun-tahun.21  

5. Disisi lain sektor perbankan tahun ini untuk pembiayaan kembali obligasi sampai 

dengan 5% dari PDB dan sampai 9% pada tahun 2012.22  

Buruknya kondisi perekonomian yang dikhawatirkan akan mengikuti jejak Yunani, 

bahkan lebih parah dari Yunani mengingat kondisi perekonomian spanyol yang 4 kali lebih 

besar dari perekonomian Yunani membuat eropa dan IMF harus turun tangan, belum lagi 

mengingat standard an poor’s (S&P) telah menurunkan peringkat hutang jangka panjang 

spanyol dari grade AAA/AA+ menjadi AA,23 yang berarti kondisi perekonomian spanyol 

beresiko mengalami krisis dan membutuhkan bantuan. Tak hanya itu S&P juga menyatakan 

outlook Spanyol negatif, mengindikasikan kemungkinan penurunan lanjutan bila kondisi 

anggaran semakin memburuk. Spanyol merupakan negara dengan defisit ketiga terbesar 

setelah Irlandia dan Yunani. Selain itu menurut S&P, Spanyol diperkirakan akan mengalami 

periode pertumbuhan rendah yang lama, yang semakin menekan anggarannya. Lembaga itu 

memproyeksikan PDB Spanyol hanya akan tumbuh 0,7% pada 2010-2016. 

                                                           
19 Ibid 
20 http://orion.jigsy.com/entries/mundane/spains-economic-crisis diakses tanggal 11 Oktober 2016 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=52908 diakses tanggal 11 Oktober 2016 
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Krisis di spanyol telah merubah pola hidup masyarakat spanyol yang diakibatkan oleh 

adanya pengematan yang dilakukan oleh pemerintah spanyol untuk meminimalisir efek dari 

krisis di negri Matador ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemrintah seperti  Pemerintah 

Spanyol mengumumkan pemotongan senilai 15 miliar euro selama dua tahun dalam sebuah 

upaya baru untuk menopang keuangan Spanyol yang dikhawatirkan akan mengikuti jejak 

Yunani, pemotongan lima persen untuk membayar pekerja sektor publik mulai Juni 2010, 

pembekuan pada pensiun negara dan membekukan upah dari 2011, Spanyol juga menjadi 

sangat energi sadar dan hijau sebagai akibat dari krisis (yang terjadi menjadi efek yang positif 

keluar dari krisis),rumah tangga Spanyol baru-baru ini dialihkan ke lampu hemat energi lebih 

banyak, misalnya, dan pemerintah berusaha untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor 

dengan memotong biaya transportasi umum dan membuatnya lebih akomodatif kepada 

masyarakat.24 

Sebelumnya pemerintah spanyol telah melalui Departemen Keuangan Spanyol 

menerbitkan obligasi bernilai 4,359 miliar euro (5,4 miliar dollar) dalam surat utang berjangka 

12 bulan dengan yield (imbal hasil) sebesar 1,69 persen dan 2,076 miliar euro dalam surat 

utang berjangka 18 bulan dengan imbal hasil 2,05 persen, Spanyol sengaja menawarkan suku 

bunga yang lebih tinggi untuk menarik investor karena investor semakin khawatir tentang 

keuangan publik di negara itu.25  

Ada beberapa efek politis setelah pemerintah menerapkan pembkuan gaji dan dana 

pensiun untuk para pekerja atau pegewai negeri di spanyol, serta adanya kenakan usia pensiun 

menjadi 65 sampai 67, 5 atahun di spanyol, berbagai  kerusuhan sosial akibat protes di Madrid 

                                                           
24 http://lyamamonto.blogspot.co.id/2011/05/krisis-ekonomi-spanyol.html diakses pada tangga 20 Oktober 2016 
25 Ibid 
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telah terjadi karena pemerintah pada dasarnya memotong tunjangan bagi generasi berikutnya 

dari orang tua.  

Bahkan parahnya lagi menurut salah satu sumber, harian El pesse atangal 7 maret 2011  

Maddrid, Spanyol telah mengalami guncangan dasyat sejak krisis ekonomi, bahkan lebih buruk 

daripada yang terjadi di Amerika Serikat. Tingkat pengangguran telah melonjak hingga 20%, 

dua kali lipat tingkat alamiah pengangguran (yang terjadi setara dengan tingkat pengangguran 

saat AS di bawah krisis). dan diberbagai tempat di madrid kita bisa melihat efek dari krisis: 

orang-orang mengemis di jalan, memohon uluran tangan. Meskipun demikian pemerintah 

spanyol tetap konsisten mengenai keputusan penghematan, untuk menghindari krisis yang 

lebih akut dan dampak krisis yang diperkirakan akan menular ke negara zona euro lainnya.  

Adanya reformasi baru-baru ini di pasar tenaga kerja, di pensiun, keuangan publik dan 

sistem perbankan akan memungkinkan Spanyol untuk mengatasi kesulitan. Tidak ada 

keraguan bahwa Spanyol berada dalam kondisi yang lebih baik daripada negara-negara eropa 

lain yang terkena krisis meskipun tidak begitu yakin spanyol  akan menghindari permintaan 

bantuan Eropa.  Pemerintah Spanyol memprediksi pertumbuhan 1,3% tahun ini, 2,3% pada 

2012 dan 2,4% pada 2013, dengan ekspor utama pembangunan. Namun sektor ekspor relatif 

kecil dan 9% dari ekspor Spanyol adalah di Portugal, yang bukan pasar yang paling 

menjanjikan saat ini. Perkiraan Bank Sentral Spanyol berbeda. Bank menyediakan 

pertumbuhan 0,8% untuk tahun ini dan 1,5% pada tahun 2012. Bahkan perkiraan ini terlihat 

tinggi: ekonom titik Independen untuk pertumbuhan 0,6% tahun ini dan 1,2% untuk 2012 dan 

2013. Selain itu, Citigroup memperkirakan sebuah "pembangunan mendekati nol Yang dekat 
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pembangunan untuk nol akan membuatnya sangat sulit bagi Spanyol untuk mengurangi defisit 

dari 11% pada 2009 menjadi 6% tahun ini.26 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ibid 


