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BAB III 

Barcelona FC Sebagai Instrumen Propaganda Bangsa Catalan Atas Spanyol 

 

Sepakbola 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-

stadion yang memiliki kapasitas ribuan penonton pada umumnya pasti akan dipenuhi oleh 

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

Sepakbola 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. 

 

A. Propaganda Melalui Name Calling (Umpatan) 

Bangsa Catalan memberikan label buruk kepada gagasan, orang, objek yang ada pada 

pemerintahan Spanyol yang diwakili oleh Real Madrid. Dari sekian banyak klub di Spanyol, 

Real Madrid yang seakan ditakdirkan menjadi rival Barcelona FC walaupun secara umum 
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musuh bangsa Catalan adalah seluruh Spanyol. Kebencian bangsa Catalonia terhadap kerajaan 

Spanyol tumbuh bahkan jauh sebelum El Barca dan El Real terbentuk. 

Barca mempunyai slogan yang sangat kontra dengan Real Madrid, “kita boleh kalah 

dengan siapa saja, tapi tidak dengan Madrid”. FC Barcelona adalah ideologi dan simbol 

perlawanan bangsa Catalan, seharusnya perlawanan mereka tertuju pada bangsa Castilan dan 

klub-klub sepak bola pendukung kerajaan Spanyol seluruhnya. Hal tersebut terjadi karena Real 

Madrid adalah klub dari ibukota Spanyol. Klub dari ibukota Spanyol tidak hanya Real Madrid, 

ada Atletico Madrid sebuah klub Angkatan Udara yang bisa dibilang tentara yang membantai 

penduduk Catalan saat perang saudara. Tapi rivalitas Barca dengan Atletico tidaklah sekental 

dengan El Real. Arti kata Real dan simbol mahkota diatas lambang klub di Spanyol memiliki 

sejarah dimana pada awal berdirinya, tidak ada nama Real pada klub ibukota ini, hanya Madrid 

CF. Penambahan kata ‘Real’ pada awalan klub ini diberikan oleh Raja Spanyol Alfonso XIII 

pada tahun 1920 seperti pemberian sebuah gelar ‘the royal’ (bangsawan) bagi klub yang 

mewakili hagemoni sang Raja tersebut. Sepertinya sudah bisa ditebak jika pemberian nama 

depan ‘Real’ dan penambahan simbol mahkota mempunyai arti yang sama yaitu titah 

“kebangsawanan” dari sang raja. Seakan menjadi kedengkian Raja karena saat diawal-awal 

kompetisi sepak bola Spanyol yaitu Copa del Rey dan Liga, ada 3 klub yang paling dominan, 

yitu Madrid CF, Barcelona dan Athletic Club de Bilbao. Dimana 2 klub terakhir justru klub 

dari daerah pembangkang, Barcelona mewakili Catalan sedangkan Athletic Club mewakili 

bangsa Basque. Alasan itulah yang menjadi landasan kuat bagi raja untuk mengizinkan kata 

Real digunakan oleh Madrid CF sebagai perwakilan kerajaan Spanyol. Sejak saat itulah, Real 

Madrid secara tidak langsung menjadi simbol perlawanan kepada klub dari daerah 

pemberontak. Klub Barcelona didirikan pada tanggal 29 November 1899 oleh 12 orang yang 
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dipimpin oleh Joan Gamper, seorang yang berkebangsaan Swiss. Pendirian sebuah klub 

sepakbola di tanah Catalan ini menjadi sebuah hal yang sangat berharga bagi warga yang 

mendiami Catalonia, karena klub ini dianggap sebagai simbol perlawanan dari kaum tertindas 

bangsa Catalan terhadap “penjajah” Spanyol.  

 

Gambar 1.1 : Peta Spanyol 

Catalonia adalah sebuah wilayah otonomi khusus di Spanyol. Mungkin bila di Indonesia 

mirip dengan Daerah Istimewa Aceh atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota dari Catalonia 

ini adalah Barcelona. Namun, bangsa Catalan tidak pernah merasa diri mereka sebagai bagian 

dari Spanyol. Dulu kala, di tahun 1714, kerajaan Spanyol menaklukan wilayah Catalonia. 

Sejak itu, selama negara tiga abad rakyat Catalan terus berjuang untuk memisahkan diri dan 

menjadi bangsa sendiri. 
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B. Propaganda Melalui  Transfer (Meminjam Ketenaran) 

Melalui Barcelona bangsa Catalan ingin menunjukkan kelebihan mereka dari penjajah 

Spanyol. Manuel Vazquez Montalban, seorang penulis terkenal dari Spanyol menyebutkan, 

Barcelona adalah “sebuah senjata pamungkas bagi sebuah bangsa tanpa negara”. 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,1 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 negara seluruh masyarakat di dunia. Sehingga dengan menggandeng FC 

Barcelona sebagai tempat berekspresi, kepentingan mereka untuk menyuarakan kemerdekaan 

akan lebih didengar. 

Masyarakat Catalonia memiliki keterikatan dengan FC Barcelona dikarenakan adanya 

kesamaan nasib, yang ditekan oleh rezim berkuasa. Bahkan FC Barcelona memiliki slogan 

yang sangat kental dan memiliki arti yang sangat dalam bagi rakyat Catalan yaitu “Mes Que 

Un Club” yang ratinya “lebih dari sekedar klub”. Keterikatan sejarah antara klub sepakbola 

                                                           
1 Sach, 2013, Barca most supported football club on the planet, dalam 
http://www.totalbarca.com/2013/news/barca-most-supported-football-club-on-the-planet/ diakses pada tanggal 
5 Desember 2016 
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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 Catalannya. Dipilihnya FC Barcelona 

sebagai sarana membangun dan menyebarkan nasionalisme menurut peneliti dikarenakan 

sifatnya sebagai perwakilan bangsa Catalan. 

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 bangsa Catalonia, sehingga terlihat bahwa klub ini dimiliki oleh 

masyarakat Catalonia.2 

Identitas nasional Catalan melalui klub sepakbola dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu 

slogan Mes Que Un Club, penggunaan bahasa Catalan, kostum sepakbola (jersey), dan di 

stadion. Slogan Mes Que Un Club yang dalam bahasa Inggris berarti More Than A Club 

memiliki makna yang sangat luas. Berdasarkan penjelasan dari website resminya, slogan ini 

memaknai fungsi FC Barcelona sebagai perwakilan dari negara bagian Catalonia dan sebagai 

duta besar daerah bagi dunia internasional.3 Slogan ini juga menunjukkan komitmen klub 

terhadap masyarakat Catalan dan mempertahankan budaya dan bahasanya. Di era globalisasi 

                                                           
2 FC Barcelona, New membership registration process (older than 15 years), dalam 
http://www.fcbarcelona.com/members/membership/detail/card/new-membership-registration-process-older-
than-15-years diakses pada tanggal 5 Desember 2016 
3 FC Barcelona, Values, dalam http://www.fcbarcelona.com/club/identity/detail/card/values diakses pada tanggal 
5 Desember 2016 
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Barcelona, slogan Mes Que Un Club juga diartikan sebagai upaya FC Barcelona berpartisipasi 

menjadikan dunia yang lebih baik, contohnya adalah ikut menyumbangkan keuntungan klub 

melalui UNICEF. 

Penggunaan slogan ini juga tidak lepas dari sejarah klub yang ditekan oleh rezim Franco. 

Franco yang merupakan pendukung klub asal ibukota, Real Madrid, tahu sangat ingin klubnya 

menjadi yang terbaik. Beberapa tindakan represif dilakukan untuk menjatuhkan FC Barcelona. 

Mulai dari kebijakan mengharuskan perubahan negara sesuai dengan budaya Spanyol, 

kemudian membunuh Presiden klub Josep Sunyol, lalu rezim Franco juga menjatuhkan bom 

di klub negara FC Barcelona, dan pengaturan skor pada Juni 1943 yang memaksa FC 

Barcelona mengalah dengan skor 11-1. 

FC Barcelona sebagai Mes Que Un Club kemudian dipandang sebagai demokrasi dan 

anti-sentralistik. Hal ini didasari oleh sejarah di mana Barcelona merupakan klub yang 

dipinggirkan oleh rezim Franco. Baik karena merupakan perwakilan Catalonia dan juga karena 

prestasinya yang mengancam prestasi Real Madrid. Perhatian yang lebih dari rezim penguasa 

terhadap masyarakat ibukota menjadikan masyarakat Catalonia menjadikan FC Barcelona 

sebagai negara anti-sentralistik. Sehingga sering sekali slogan-slogan perlawanan diteriakkan 

atau dipajang saat FC Barcelona bertanding. 

Banyak yang menyangka bahwa warna kostum FC Barcelona diambil dari warna bendera 

kebangsaan Catalonia. Bendera kebangsaan Catalonia berpola trip Kuning-Merah, dan segitiga 

berwarna biru pada pangkalnya, dengan satu bintang besar berwarna putih di tengah segitiga. 

Warna pada jersey FC Barcelona yang membuat klub itu diberi juluk: Barca, atau Los 

Azulgranas, atau Blaugrana. Julukan ini melekat pada mereka karena kostum berwarna biru 
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dan claret (merah tua), yang secara sengaja diambil dari warna seragam Legionnaire Perancis 

untuk mengabadikan semangat Battle of Camerone (Pertempuran Camerone) pada 30 April 

1863. Itulah semangat yang tergambar dalam simbolitas dua warna di jersey FC Barcelona. 

Bahkan, tidak tanggung-tanggung, di lengan jersey sebelah kiri di pasang pula logo berbentuk 

kotak kuning dengan strip merah segitiga kecil menunjuk angka 3. Itu adalah logo Channel 

Tiga Spanyol yang berbasis di Barcelona. Semua itu sekaligus pernyataan atas perlawanan 

terhadap pemerintahan Spanyol di Madrid. 

Indikator lain dari adanya identitas Catalan di FC Barcelona adalah penggunaan bahasa 

Catalan. Penggunaan bahasa dapat dilihat mulai dari lagu para suporter, website, bahasa antar 

pemain maupun official. Jika dilihat dari jargon-jargon para pendukung FC Barcelona akan 

sering terdengar “Visca Barca! Visca Catalunya!” yang artinya adalah “Hidup Barca! Hidup 

Catalonia!”. Jargon ini merupakan jargon dalam bahasa Catalan. Jargon ini juga tidak hanya 

diserukan oleh pendukung di dalam stadion, tapi juga oleh pendukung Barcelona di dunia. Di 

dalam website resminya, FC Barcelona juga memiliki edisi berbahasa Catalan. Format tersebut 

menurut saya merupakan bentuk apresiasi klub terhadap bahasa asli mereka dan menunjukkan 

keterikatan mereka terhadap budaya Catalan. Bahasa yang digunakan oleh pemain dapat dilihat 

salah satunya dari contoh perayaan juara Liga Champions Eropa pada tahun 2011 di Camp 

Nou (stadion resmi FC Barcelona). Pada perayaan juara, pemain maupun pelatih memberikan 

pidato dan ucapan terima kasih yang kesemuanya dilakukan dalam bahasa Catalan.4 Jargon 

“Visca Barca! Y visca Catalonia!” sering sekali terdengar setiap mereka mengakhiri pidato. 

                                                           
4 Pascale Harter, 2011, Spirit of Catalonia at the heart of Barcelona FC, dalam 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/9497378.stm diakses pada tanggal 5 
Desember 2016 
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Penggunaan bahasa Catalan juga terlihat pada lagu yang dinyanyikan sebelum dan 

sesudah pertandingan berlangsung. Lagu berjudul El Chants del Barca dimainkan pertama kali 

pada perayaan ulang tahun klub ke-75 dan murni berbahasa Catalan.5 Lagu ini juga dianggap 

menjadi lagu nasional kedua bagi bangsa Catalan.6 Penegasan bahwa klub ini merupakan 

perwakilan dari bangsa Catalan akan sangat terlihat ketika akan dilangsungkannya 

pertandingan dan setelah pertandingan. Nyanyian bersama para suporter menggelegar di 

seluruh stadion dan menjadi penyatu bagi para suporter yang mayoritas merupakan bangsa 

Catalan. Jersey yang dipakai oleh FC Barcelona juga menunjukkan identitas Catalonia. Hampir 

di seluruh kostum mereka khususnya di bagian leher depan ataupun belakang, terdapat bendera 

Senyera (bendera negara bagian Catalonia).  

Jersey yang dikenakan oleh Barcelona menampilkan unsur identitas Catalonia, yaitu 

bendera Catalonia. Selain, pada tampilan jersey-nya bendera Catalonia juga tampil pada logo 

klub dan ban kapten.Hal ini menunjukkan bahwa FC Barcelona melakatkan dirinya kepada 

bangsa Catalonia. Salah satu unsur dari identitas nasional yang sebelumnya dijelaskan adalah 

bendera yang dalam hal ini ditunjukkan dalam jersey klub. 

                                                           
5 FC Barcelona, Anthem, dalam http://www.fcbarcelona.com/club/identity/detail/card/anthem diakses pada 
tanggal 5 Desember 2016 
6 Pascale Harter, 2011, Spirit of Catalonia. 
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Gambar 2.1 : Jersey FC Barcelona 

 

Gambar 3.1 : Bendera Catalan 
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Stadion klub yang bernama Camp Nou juga merupakan salah satu perwujudan dari 

identitas nasional Catalan. Di dalam stadion ini dulunya masyarakat Catalonia yang merasa 

terkekang oleh rezim Franco bisa menggunakan bahasa Catalan dalam berinteraksi dengan 

sesama suporter. Di stadion ini juga akan terlihat atribut-atribut, mulai dari bendera klub, 

bendera Catalonia, dan spanduk-spanduk yang menunjukkan eksistensi masyarakat Catalonia 

 

Gambar 4.1 : Propaganda dalam Stadion Camp Nou 
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Gambar 5.1 : Propaganda dalam Stadion Camp Nou  

 

 

Gambar 6.1 : propaganda dalam Stadion 
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C. Propaganda Melalui Testimonial (Pemberian Kesaksian) 

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

maupun prestasi individunya. Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan prestasi 

mereka secara tim di era 2008-2011. Hal ini didasarkan pada alasan data yang masih terkini, 

kemudian karena pada era tersebut dianggap sebagai era terbaik dalam sejarah FC Barcelona, 

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

FC Barcelona juga mengangkat nasionalisme masyarakat Catalonia dengan 

menghadirkan banyak prestasi. Reputasi sebagai salah satu klub terbaik dunia juga ikut 

mengangkat nama baik Catalonia dan bangsa Catalan. Di era 2009, bahkan kebanyakan pemain 

inti klub merupakan orang asli Catalan, seperti Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas, Pedro, Pique, 

Valdes, Puyol, Sergi Roberto, Tello, Montoya, dan Jordi Alba. Hal ini mengangkat popularitas 

klub dan para pemain ini juga ikut mengangkat nama bangsa Catalan. 

Upaya klub dalam meluaskan pengaruhnya di dunia global dilakukan dengan 

menggandeng dua sponsor, yaitu United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan Qatar 

Airways. Hal ini memang murni dilakukan klub untuk kepentingan klub sepakbola. Namun, 

menurut peneliti kondisi mempromosikan klub yang merupakan perwakilan bangsa Catalan 

juga dapat mempromosikan identitas nasional dan nasionalisme mereka. 
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Rencana pemisahan diri Catalonia dari Spanyol kembali ramai diperbincangkan dunia 

bersamaan dengan kabar pemilihan Presiden Catalonia yang digelar pada 27 September 2015, 

sedangkan proses kemerdekaan sendiri sekarang menjadi wacana penting para pemilih 

kawasan itu. Ada banyak pihak terutama warga Catalan yang mendukung kemerdekaan 

Catalan, termasuk sejumlah tokoh Sepakbola seperti Pep Guardiola, Xavi Hernandez sampai 

Gerard Pique. 

 

Gambar 7.1 : Propaganda dalam Stadion vs Real Madrid 

 

D. Propaganda Melalui Bandwagon (Teknik Ikut-Ikutan) 

Di Afrika Selatan sepakbola merupakan sebuah bentuk Afrikanisasi. Sepakbola 

digunakan untuk menyatakan simbol Afrika Selatan yang telah bebas dari penjajahan Inggris. 

Permasalahan ini terjadi karena di zaman penjajahan Inggris di Afrika Selatan, Inggris lebih 
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sering mengembangkan olahraga rugby  dan kriket yang sangat melambangkan kedigdayaan 

bangsa kulit putih, sementara masyarakat Afrika Selatan yang mayoritas berkulit hitam lebih 

senang bermain sepakbola.7 Kelanjutan dan ketertarikan sepakbola dan masyarakat Afrika 

Selatan ini adalah sepakbola menjadi sebuah alat perjuangan dan pembentukan identitas 

perjuangan melawan penjajah Inggris.  

Melihat kiblat sepakbola dunia saat ini, yaitu daratan eropa, meski terlihat sepakbola 

sudah menjadi industri besar dalam olahraga, sepskbola tidak lepas dari pengaruh politik yang 

ada di dalamnya. Adanya pemimpin pemerintahan yang juga menjadi pemilik klub sepakbola 

di Italia, Silvio Berlusconiyang memiliki klub spakbola dari kota Milan, yaitu AC Milan. Di 

Inggris, masalah ini dikenal dengan istilah Holiganisme, dimana kecintaan seorang pada tim 

sepakbola kesayangannya akan begitu teramat sangat, bahkan pertumpahan darah merupakn 

bu kti kesetiaan mereka.8  

Lain lagi dengan Spanyol, perseteruan antara dua tim sepakbola terkenalnya, yaitu 

Barcelona dan Real Madrid sekarang ini, juga tidak lepas dari sejarah politik Spanyol itu 

sendiri yang akhirnya mempengaruhi perseteruan ini. Penduduk Catalonia mendapat panggilan 

untuk mengikuti pemungutan suara pada 25 November untuk memilih pemerintahan daerah 

yang baru, tetapi pemilu ini tidak hanya untuk kepentingan setempat. Banyak hal bergantung 

pada hasil pemilu, dan bukan hanya untuk Catalonia. Apapun keputusan yang diambil oleh 

penduduk Catalonia kemungkinan akan berakibat kepada konsekuensi yang jauh untuk 

konfigurasi masa depan negara Spanyol, bahkan untuk kelangsungan Negara Spanyol sendiri. 

Dan juga dapat berakibat penting untuk proyek Eropa.  

                                                           
7 Dari Peter ALegi, “A History of South African Footbal: Laduma! Soccer, Politics and Society in South Africa,” 
dikutip oleh Michael G. Schatsberg, dalam Jurnal of south of Sothern African Studies, Vol. 33, No. 1, 2007, hlm. 217 
8 Stephen Wagg, “Fat city? British Football and the Politics of Social Exclusion at the Turn of the Twenty-first 
Century”. Dalam Stephen Wagg, British Football and Social Exchusion, London: Routledege, 2004, hlm 9. 
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Media internasional telah mengikuti perkembangan peristiwa peristiwa yang terjadi di 

Catalonia dengan sangat berminat, terutama sejak demonstrasi pro-kemerdekaan 11 September 

yang lalu.  Pada saat itu 1,5 juta penduduk turun kejalan di Barcelona untuk menunjukkan 

martabat nasional dan tanggung jawab sipil – dilaporkan tidak ada satupun insiden dan tidak 

satupun ada kaca kaca yang pecah - dan dunia tiba-tiba menyadari adanya konflik yang tidak 

ditandai dengan kekerasan atau terorisme, tetapi lebih didorong oleh kekuatan yang tenang dari 

sebuah bangsa yang tua. 

Kemerdekaan tidak selalu menjadi pilihan politik yang disukai di Catalonia. Pada akhir 

kediktatoran Jenderal Franco pada pertengahan tahun 1970 an, banyak penduduk Catalonia 

berharap mereka dapat menerima dengan baik peraturan yang baru yang telah di berlakukan di 

Spanyol. Sejak saat itu mereka tidak pernah berhenti memberikan kontribusi untuk 

kemakmuran dan stabilitas negara. Disaat yang bersamaan, mungkin bertentangan dengan 

penilaian mereka yang lebih baik, mereka telah menghabiskan banyak energi mencari berbagai 

cara untuk mendapat pengakuan identitas nasional mereka dengan tidak menyimpang dari 

kerangka Spanyol. 

  

Salah satu upaya tersebut adalah perubahan usulan anggaran dasar peraturan 

pemerintahan sendiri, Estatut, proses pemberlakuan dimulai oleh partai politik Catalan 

sepanjang 2005. Setelah Spanyol menolak semua elemen penting dari proposal tersebut di 

tahun 2010, banyak penduduk asli Catalonia merasa putus asa untuk bisa mencapai 

kesepakatan yang masuk akal dengan negara Spanyol. Dan selanjutnya di tahun 2012, ketika 

keinginan untuk memisahkan diri dari Spanyol sudah tersebar luas, para pemimpin Catalonia 
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memilih untuk tetap mencoba satu upaya terakhir dengan memunculkan cetak biru untuk 

sebuah "pakta fiskal" baru.  

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki, setidaknya sampai batas tertentu, 

ketidakseimbangan yang berkelanjutan dari kontribusi penduduk Catalonia secara finansial 

terhadap pemerintah pusat dengan timbal balik yang diterima oleh penduduk Catalonia. Hanya 

beberapa hari setelah demonstrasi pada 11 September, Artur Mas, kepala pemerintahan 

Catalonia, membawa rencananya ke Madrid, di mana Presiden Spanyol Mariano Rajoy 

menolaknya dengan tegas, tidak bersedia meninggalkan ruangannya untuk bernegosiasi, dan 

bahkan tanpa sebuah kemiripan untuk pembenaran. Dua kejadian di minggu yang sama ini 

mendorong Mas untuk merubah pidatonya. Dia memutuskan untuk melakukan pemilihan lebih 

awal, memberikan orang kesempatan untuk meratifikasi di kotak suara apa yang telah begitu 

jelas dinyatakan di jalan-jalan Barcelona. 

Cukup mengejutkan di dalam pemilu Eropa balakangan ini, pokok permasalahan pada 

25 November bukanlah masalah ekonomi, walaupun masalah perekonomian pasti akan 

menjadi bagian dari persamaan. Penduduk Catalonia adalah masyarakat yang produktif dan 

mampu, tetapi ketika datang  pengurangan keuangan publik ada sangat sedikit yang bisa 

dilakukan pemerintahan Catalonia dengan instrumen cukup di pembuangan dan selama 

pemerintahan pusat memegang kendali akhir atas semua pendapatan pajak penduduk 

Catalonia. Dibawah peraturan fiscal yang berlaku saat ini, investasi akan terus menurun, 

infrastruktur yang sudah tegang akan terus runtuh dan pelayanan pelayanan penting di bidang 

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan tetap berada dalam bahaya.  

Namun, keluhan ekonomi yang sangat nyata ini harus ditempatkan dalam konteks yang 

lebih umum, ketidakpuasan terhadap evolusi kehidupan politik Spanyol yang telah memanas 
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selama bertahun tahun. Disaat mereka telah menyimpulkan bahwa kelangsungan kehidupan 

perekonomian mereka tidak terjamin dalam peraturan politik sekarang, Penduduk Catalonia 

merasa mereka tidak mempunyai masa depan sebagai seseorang selama mereka tetap dibatasi 

dengan tidak dapat menunjukkan wujud nyata yang banyak menguras kekuatan mereka. 

Terlebih lagi, meskipun mereka mempertahankan kesejahteraan Spanyol dengan pekerjaan 

mereka dan pajak mereka, mereka secara sistematis dicap sebagai pribadi yang egois dan tidak 

loyal dan dibuat menderita dengan serangan yang berkesinambungan terhadap budaya dan 

bahasa mereka dengan mengatas namakan nilai nilai budaya Spanyol yang lebih unggul.  

Kecenderungan ini meningkat beberapa waktu belakangan ini. Sejak awal berkuasa, 

pemerintahan saat ini telah berusaha untuk menerapkan kembali suatu keseragaman yang tidak 

masuk akal. Asimilasi kebijakan yang dianggap sebagai sesuatu yang datang dari kediktatoran 

masa lalu dan muncul kembali sebagai balas dendam, dengan para menteri di pemerintahan 

dan pemimpin pemimpin partai berkuasa secara terbuka menyatakan kebutuhan untuk 

"hispanicize" di sekolah sekolah dasar Catalan dan untuk menekankan kepada mereka 

kejayaan Spanyol "three-thousand-year-old [sic] history".9 Jumlah ini untuk menyatakan 

bahwa keseluruhan identitas Catalans tidak memiliki tempat dalam desain monolitik partai 

yang berkuasa untuk Spanyol.  

Penduduk Catalan sudah cukup bosan melihat bahwa Spanyol tidak bergeming sedikit 

pun dalam penyangkalan atas negara yang memiliki karakter beragam dan sudah berulang kali 

menolak mentah mentah setiap proposal yang diajukan Catalan untuk mendapatkan 

pengakuan. Jadi bagi mereka sebenarnya adalah tentang bagaimana mendapatkan jalan keluar 

untuk dapat bertahan sebagai bangsa meskipun jika itu berarti harus menapaki sebuah jalan 

                                                           
9 http://www.collectiuemma.cat/article/1437/tentang-apa-arti-sebenarnya-pada-pemilu-di-catalonia diakses pada 
tanggal 19 november 2016 

http://www.collectiuemma.cat/article/1437/tentang-apa-arti-sebenarnya-pada-pemilu-di-catalonia
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yang dapat menuntun ke pemisahan diri dari pemerintahan pusat. Inilah sebabnya mengapa 

Maswill akan mencari dalam pemilu ini sebuah mandatori yang jelas untuk mengajukan sebuah 

referendum dalam waktu yang sangat dekat di mana Catalan akan ditanya apakah mereka ingin 

melanjutkan sebagai sebuah wilayah bagian Spanyol atau menjadi negara baru di Eropa.  

Media internasional telah mencurahkan banyak perhatian pada masalah ini dalam 

beberapa minggu terakhir, dan pengamat asing banyak melakukan upaya yang serius untuk 

memahami sudut pandang Catalan, untuk mengetahui alasan di balik konflik ini dan 

menjelaskannya kepada dunia dengan cara yang tidak memihak. Akan tetapi di Madrid, para 

pembuat opini di media nasional tetap saja salah mengartikan  dan keliru menyampaikan situasi 

di Catalonia. Setelah awal keheranan mereka dari kebangkitan demonstrasi pada 11 September 

yang membuktikan betapa jauhnya pengetahuan mereka dari kenyataan di lapangan, kekuatan 

politik Spanyol termasuk partai partai oposisi sebanyak partai berkuasa telah mengambil sikap 

yang bermusuhan. Diluar perbandungan secara umum atas tanggung jawab para pemimpin 

Catalan, posisi resmi pemerintah secara jujur menyangkal hak orang-orang Catalan untuk 

mengekspresikan pendapat mereka dan menyatakan bahwa referendum adalah merupakan 

pelanggaran dalam konstitusi Spanyol.  

Juga tidak ada saran-saran praktis telah datang dari tempat lain. Sangat sedikit publik di 

Spanyol yang secara terbuka mendukung hak Catalan untuk memutuskan atau mencela sikap 

pemerintah yang tidak demokratis. Banyak orang yang tetap diam menyimpan rasa bersalah. 

Yang lain telah menyuarakan tanda umum deklarasi yang menghargai orang-orang Catalan 

dan menganggap klise tentang berbagai kebijakan persatuan dan solidaritas, sementara pada 

dasarnya menyangkal setiap sikap terpuji dari Catalan.  
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Tahap pertama dari pemilu ini akan dijalankan pada 25 November. Sebuah kejatuhan 

telah diperkirakan oleh beraneka ragam pihak-pihak yang mendukung referendum 

kemerdekaan sepertinya sudah di persiapkan dalam proses yang dapat mengarah pada 

pembentukan sebuah negara baru di Eropa. Hal ini diharapkan bahwa dari sisi pemerintahan 

Spanyol akan melakukan segala daya untuk menggagalkan proses ini. Eropa dan dunia harus 

menonton sangat erat bergerak semua orang, karena mereka juga memiliki kepentingan dalam 

hal ini. Pada akhirnya, itu adalah kepentingan semua orang untuk memastikan bahwa apa pun 

keputusan Catalan nantinya, secara demokratis bertanggung jawab dan damai dapat dihormati 

oleh semua. Maka semuanya akan mendapat manfaat dari kontribusi bahwa kebebasan 

Catalonia dapat terjadi. 

 

E. Pergerakan melalui jalur politik 

Catalan adalah sebuah kelompok etnis yang dibentuk oleh orang-orang atau yang 

berasal–usul dari wilayah Catalunya (Catalonia). Catalunya merupakan salah satu komunitas 

Otonomi Spanyol yang tergabung dalam beberapa provinsi yaitu Barcelona, Girona, Lleida 

dan Tarragona. Catalunya meliputi area seluas 32.114 km2 (6,3 % dari Spanyol) dan memiliki 

populasi sebanyak 7.535.251 (16% dari Spanyol). Ibu kota Catalunya adalah Barcelona, yang 

merupakan salah satu pusat daerah metropolitan di Eropa. Di sebelah utara Catalunya 

berbatasan dengan Perancis dan Andorra, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Mediterania 

dan disebelah barat ke selatan berbatasan dengan daerah Spanyol dari Aragon sampai Valencia. 

Bahasa Catalan adalah bahasa resmi atau bahasa daerah yang dimiliki dan digunakan sehari-

hari di Catalunya.  
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Catalunya ditaklukan oleh kerajaan Spanyol pada tanggal 11 September 1714 bersamaan 

dengan berakhirnya Perang Suksesi Spanyol (1701-1714). Sebelum abad ke-15, ketika Raja 

Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castile menikah dan resmi bersatu Catalonia 

dengan Spanyol, wilayah tersebut adalah negara sepenuhnya independen. Bahkan setelah dua 

pengadilan bergabung, Catalonia dipertahankan lembaga sendiri, tersisa sebuah negara secara 

efektif independen. Pasukan Catalan yang awalnya berjuang untuk mendukung klaim dinasti 

Habsburg ke tahta Spanyol dan demi kebebasan Catalunya, akhirnya dikalahkan dengan 

pengepungan Barcelona oleh tentara Borbon di bawah Raja Philip V dari Spanyol selama 14 

bulan. Catalunya menderita kekalahan terburuk disepanjang sejarahnya, terdapat puluhan ribu 

korban akibat dijatuhkannya lebih dari 30.000 bom oleh tentara Borbon. Setelah kemenangan 

Raja Philip V ia menerapkan penindasan terhadap bangsa Catalan seperti pemberlakukan pajak 

baru, penghapusan lembaga, penguasaan oleh militer, penghapusan bahasa Catalan dan 

penghancuran Barcelona sebagai kota pusat ekonomi teramai.10  

Penindasan ini memiliki efek yang menghancurkan ekonomi, budaya, dan bahasa 

Catalan. Dengan terjadinya sejarah ini, ditetapkan bahwa setiap tanggal 11 September adalah 

Hari Nasional Catalan. Catalunya tergabung menjadi bagian dari 17 komunitas Otonom di 

Spanyol pada tahun 1978, setelah Pemerintahan Spanyol dibawah Adolf Suarez menganut 

sistem demokrasi kembali dan konstitusi Spanyol mengakui adanya keberagaman komunitas 

dalam negara Spanyol. 

Ketika monarki digantikan dengan demokrasi pada tahun 1931, Catalonia diberi otonomi 

luas, dengan presiden regional sendiri dan pemerintah yang dilaporkan ke pemerintah pusat di 

Madrid. Perang Saudara Spanyol (1936-1939) dan diktatorial berikutnya dari Francisco Franco 

                                                           
10 Castro, Liz, What’s up with Catalonia? Catalonia Press, 2013, hal 209 
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sangat kejam untuk semua orang Spanyol, terutama di Catalonia.Wilayah ini merupakan 

benteng Republik melawan tentara Franco, yang mengakibatkan pemboman berat kota-

kotanya, terutama Barcelona. Aturan ultra-konservatif Franco dicabut setiap kemerdekaan 

bahwa wilayah itu sudah dinikmati. Kediktatoran juga berusaha untuk menekan identitas 

Catalan. Setelah kematian Franco pada tahun 1975 dan demokratisasi Spanyol, Catalonia 

diberikan parlemen sendiri tetapi masih diperlukan untuk mengirim pendapatan ke pemerintah 

pusat di Madrid. 

Regionalisasi tersebut membawa Catalunya mendapatkan Undang-undang Otonomi pada 

tahun 1979, yang menjadi sebuah dasar peraturan kelembagaan Catalunya di bawah konstitusi 

Spanyol 1978. Didalam peraturan tersebut mendefinisikan mengenai hak dan kewajiban warga 

Catalan, lembaga-lembaga politik wilayah Catalonia, hubungan Catalonia dengan Spanyol dan 

pengaturan fiskal terhadap Pemerintah Spanyol.11 Undang-undang Otonomi Catalunya sebagai 

dasar hukum Catalan dari tahun ke tahun terus menjadi kontroversi di pihak nasionalis 

Spanyol. Seperti yang terjadi pada tahun 2006, partai Partido Popular telah mengajukan 

banding atas beberapa artikel dari Undang-undang Otonomi Catalonia yang dianggap tidak 

konstitusional, khususnya mengenai definisi Catalonia sebagai sebuah “bangsa”.  

Pada periode September 2009 hingga April 2011, sekitar 170 kota di Komunitas Otonom 

Catalonia diselenggarakan referendum tidak resmi mengenai kemerdekaan dari Spanyol. 

Partisipasi warga yang mengikuti referendum ini lebih dari 800.000 orang. Referendum ini 

menghasilkan sebuah persentase tinggi yang membuktikan bahwa sebuah mobilisasi yang 

sedang dijalankan dapat berpotensi membuahan sebuah kemerdekaan di kemudian hari.12 

                                                           
11 Generalitat de Catalunya, ”Statute of Autonomy of 1979”, 
12 Munoz, J., & Guinjoan, M. (2013). Accounting for internal variation in nationalist mobilization: unofficial 
referendums for independence in Catalonia (2009-11). Nations and nationalism. 
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Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Spanyol memutuskan untuk mengamandemen 

Undang-undang Otonomi Catalonia dan menyatakan bahwa Catalonia atas dasar hukum tidak 

diakui sebagai sebuah bangsa. Sejak kontroversi tersebut hari Nasional Catalonia berubah 

menjadi gerakan pro kemerdekaan. Gerakan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya hanya 

mampu menarik tidak lebih dari 50.000 orang, namun pada 11 September 2012 telah berhasil 

menarik sebanyak kurang lebih 1,5 juta demonstran menurut kepolisian setempat, 2 juta 

demonstran menurut penyelenggara melambaikan bendera Catalan yang menuntut 

kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dengan slogannya “Catalonia, next state in Europe”.13  

Beberapa pendukung kemerdekaan berhasil diwawancarai untuk menjelaskan alasan mereka 

mendukung langkah ini, seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswi hukum Laura 

Nuñez,  

“Kami secara ekonomi merupakan bagian yang paling kuat dari Spanyol dengan industri dan 

pariwisata yang kami miliki dan kami memberikan kontribusi lebih untuk daerah Spanyol 

lainnya. Saat ini kami tidak harus lagi tunduk pada diskriminasi internal”.14  

Salah satu penyelenggara demonstrasi Soledat Balaguer yang juga merupakan seorang 

anggota sekretariat Majelis Nasional Catalan, menjelaskan bahwa rakyat Catalan tidak punya 

pilihan lain karena menganggap kehendak rakyat Catalan benar-benar telah diabaikan, 

sehingga Catalunya perlu memiliki negara sendiri untuk mengatur segalanya sendiri. 

Pada tahun 2012, kota-kota di Catalonia juga mendeklarasikan wilayah mereka sebagai 

wilayah Free Catalonia Territory. Mereka menyatakan bahwa “legislasi dan regulasi Spanyol 

                                                           
13 Gaspar, Pericay Coll, “1.5 million people demonstrate peacefully for Catalonia’s independence 
from Spain”, Catalan News Agency, 10 Juli 2014 http://www.catalannewsagency.com/politics/item/15-million-
people-demonstrate-peacefullyfor- catalonias-independence-from-spain Diakses pada 21 Oktober 2016 
14 Burgen, Stephen, “Catalan independence rally brings Barcelona to a standstill”, The guardian, 
11 September 2012, http://www.theguardian.com/world/2012/sep/11/catalan-independencerally- 
barcelona diakses pada 21 Oktober 2016 
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hanya berdampak di Spanyol, kota ini akan menanti legislasi dan regulasi baru dari pemerintah 

Catalonia dan parlemennya.” 

Kota Sant Pere de Torello menjadi kota pertama yang mendeklarasikan sebagai sebuah 

Free Catalonia Territory pada 3 September 2012. Deklarasi ini mencakup kebijakan yang 

menegaskan identitas Catalan mereka sebagi sebuah wilayah. Kebijakan-kebijakan tersebut 

antara lain menyatakan bahwa tanggal 12 Oktober yang merupakan hari nasional Spanyol 

sebagai sebuah hari layaknya hari kerja, membayar pajak kepada pemerintah Catalan alih-alih 

kepada pemerintah Spanyol, dan pengibaran Senyera, bendera Catalonia, alih-alih bendera 

Spanyol.15   

Meningkatnya dukungan rakyat Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol telah 

menarik simpati dari pemerintahan Convergència i Unió (CiU) dibawah Artur Mas i Gavarró 

yang kemudian mengawali perundingan politik Catalan untuk mengadakan referendum 

kemerdekaan Catalunya. Pada 23 Januari 2013, Parlemen Catalan mengadakan pemilihan 

suara terkait "Declaration of Sovereignty and of the Right to Decide of the Catalan People" 

deklarasi ini menegaskan awal proses dimana rakyat Catalunya akan menentukan nasib sendiri 

sebagai negara yang berdaulat. Deklarasi tersebut disahkan dengan 85 suara mendukung, 41 

suara menentang dan 2 suara abstain.16  Pada tanggal 8 Mei 2013 deklarasi ini sementara telah 

ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.  

Pada tanggal 12 Desember 2013 Pemerintah Catalunya dan enam partai menyetujui 

tanggal dan pertanyaan untuk referendum kemerdekaan Catalunya. Referendum akan 

                                                           
15 Rebel Catalan town leads Spanish break-up fight http:/www.theolocal.es/20130910/rebel-catalan-town-battles-
for-spanish-break-up, diakses pada tanggal 15 November 2016 
16 Job, Vermeulen, “El Parlament acorda iniciar el procés per fer efectiu el dret de decidir, amb 85 
vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions” Parliament Catalonia, 23 Januari 2013 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=129656021 Diakses pada 21 Oktober 2016 
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berlangsung pada tanggal 9 November 2014. Akan ada dua bagian pertanyaan yaitu “Apakah 

Anda ingin Catalunya menjadi sebuah Negara? Jika iya, Apakah Anda ingin Catalunya 

menjadi Negara yang Merdeka?”.  

Pada tanggal 27 September 2014 di Pulau de la Generalitat (gedung pemerintahan utama 

di Barcelona) Presiden otonomi Catalunya, Artur Mas menandatangani dekrit referendum 

kemerdekaan Catalunya yang akan dilaksanakan tanggal 9 November 2014.17 Jejak pendapat 

telah dilakukan oleh sebuah lembaga resmi penelitian Pemerintah Catalan Centre d'Estudis 

d'Opinió (CEO) mengenai pendapat kemerdekaan Catalunya, dimulai sejak tahun 2006 hingga 

2012 respon yang memilih kemerdekaan semakin meningkat secara signifikan  Dengan angka 

13,9% pada tahun 2006 hingga 47,7% pada tahun pada tahun 2012. Dukungan kemerdekaan 

mulai meningkat pada awal tahun 2009. Jejak pendapat terakhir yang dilakukan CEO pada 

tanggal 24 Maret dan 15 April 2014 dengan 2.000 responden melalui wawancara tatap muka 

menunjukan angka 47,1 % akan memilih merdeka dari Spanyol, sebanyak 27,9 % akan 

menentang kemerdekaan, 19, 3 % akan memilih untuk menjaga status quo dan 8,6% 

mendukung pembentukan negara Catalunya namun menentang kemerdekaan dari Spanyol, 

sedangkan 11,2 % responden tidak tahu akan menjawab apa dan sebanyak 11,1% tidak akan 

pergi ke TPS.18 

Setelah menggelar pemilihan umum referendum untuk kemerdekaan atau berpisah dari 

Spanyol pada 27 september 2015, pemimpin kaum separatis Catalunya Artur Mas mengklaim 

kemenangan kaum separatis tersebut. Hasil pemilu referendum yang dilansir kantor berita 

                                                           
17 Rob, Page, “Debate on possible independence of Catalonia: key issues”, House of cammons 
Library, 11 July 2014 
18 Catalan News Agency,“47% of Catalans would vote for independence while 28% would oppose 
it, 30 April 2014 ” http://www.catalannewsagency.com/politics/item/47-of-catalans-would-votefor- 
independence-while-28-would-oppose-it Diakses pada 21 Oktober 2016 
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Reuters mengatakan kaum separatis Catalunya lewat Koalisi Partai Junts pel Si (Together for 

Yes) telah mendapatkan 72 dari 135 kursi parlemen.  

Kemenangan ini kian mendekatkan warga Catalunya untuk mewujudkan pemisahan diri 

dari Spanyol dan merencanakan kemerdekaan paling lambat tahun 2017. Kaum separatis 

Catalunya sejak lama mendorong kemerdekaan atau pemisahan diri lewat referendum, namun 

pemerintahan pusat Spanyol menolak memberikan izin. Perdana Menteri Spanyol, Mariano 

Rajoy, mengatakan, rencana pemisahan diri tersebut sebagai omong kosong dan berjanji 

menghalaunya lewat upaya-upaya hukum. Konstitusi Spanyol tidak mengizinkan wilayah 

tertentu untuk memisahkan diri. Hal tersebut mendorong kaum separatis mengajukan de facto 

plebiscite, yakni pemungutan suara yang dilakukan sebuah populasi untuk menerima atau 

menolak pemberlakuan suatu usulan kebijakan tertentu.19  

  

   

                                                           
19 http://www.beritasatu.com/dunia/310207-hasil-pemilu-referendum-dekatkan-catalunya-ke-kemerdekaan.html 
diakses pada 23 Desember 2016 

http://www.beritasatu.com/dunia/310207-hasil-pemilu-referendum-dekatkan-catalunya-ke-kemerdekaan.html
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Gambar 7.1 : Aksi demonstrasi rakyat Catalan  

 

 

  

 

 

 

 


