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BAB IV 

 KESIMPULAN 

Nasionalisme merupakan sebuah konsep yang beriringan tumbuh sejalan dengan 

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

sebuah sentimen ego berlatar belakang 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 

Nasionalisme suatu bangsa tidak hanya dapat diperjuangkan lewat aksi politik, tetapi 

dapat juga ditunjukkan lewat gerakan sosial. Seperti yang terjadi di Catalonia, di mana 

nasionalisme diperjuangkan melalui klub sepakbola FC Barcelona. Nasionalisme itu 

dikonstruksi dengan mempertahankan kelestarian identitas dan mempromosikannya melalui 

pertandingan, prestasi, dan kegiatan klub dengan sponsornya. Peran globalisasi terlihat dalam 

fenomena politik di daerah Spanyol, karena upaya peningkatan nasionalisme di Catalonia 

didukung dengan fenomena globalisasi melalui sepakbola. 

Rekomendasi peneliti dalam menyikapi pengaruh nasionalisme suatu bangsa dalam 

negara-bangsa adalah negara harus bisa melakukan perundingan yang baik. Negara harus bisa 

menjamin kesejahteraan dan hak-hak mengekspresikan identitas bangsa mereka. 

Keberpihakan negara kepada bangsa yang ada di negara-bangsa tersebut dapat menekan upaya 

separatis yang dilakukan kelompok bangsa tertentu.Salah satu penyelenggara demonstrasi 
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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 

Tanpa mengesampingkan kekayaan yang dimiliki oleh Catalonia, sikap Primordialisme 

menjadi factor utama yang mendukung berdirinya sebuah pergerakan separatism di Catalonia. 

Jika diruntut dari sejarahnya yang cukup panjang, perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki 

oleh Catalonia menjadi sebuah hal utama yang mendorong rakyat Catala mengupayakan 

kemerdekaannya.  

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

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

hanya berdampak di Spanyol, kota ini akan menanti legislasi dan regulasi baru dari pemerintah 

Catalonia dan parlemennya.” 

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. 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.  

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. 
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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. 

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 

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. 

Kemunculan paham Catalanisme pada masa itu sangat lekat dengan keberadaan FC 

Barcelona. Prolog pada sejarah resmi klub mengklaim bahwa “sepanjang masa sulit tersebut, 

FC Barcelona menjadi standar yang mewakili Catalonia dan keinginan penduduk Catalan 



67 
 

untuk kebebasan. 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. 

 

 


