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Abstrak 

Pada dasarnya upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu 

dalam suatu negara selalu dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Hal inilah 

yang kemudian melahirkan aksi-aksi separatisme. Pada perkembangannya, instrumen dari 

separtis yang ada mengalami perkembangan seperti olahraga. Salah satu contoh olahraga 

sebagai intrumen politik separatis tersebut dapat dilihat dalam upaya pemisahan diri yang 

dilakukan oleh Catalan. Sebagai represntasi Catalan, Barcelona FC mampu menarik perhatian 

dunia tidak hanya pada sepak bola mereka tetapi mampu mangajak penggemarnya diseluruh 

dunia untuk mengetahui kondisi sosial dan perpolitikan Catalan dalam upaynyan melakukan 

referendum. 
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Pendahuluan 

Separatis atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerkan 

yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok 

manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain.1 

Gerakan ini biasanya muncul karena ketidakpuasaan akan kinerja pemerintahan seperti 

kondisi plotik,ekonomi,sosial,budaya yang tidak memberikan kesejahteraan dan keamanan 

bagi masyarakat. Pada saat ini di berbagai belahan dunia, separatisme menjadi salah satu 

masalah yang dihadapi oleh tiap negara. Faktor pemicu dari separtisme yang ada sebagian 

besar karena adanya ketidakpuasan atas kinerja pemerintah karena faktor diskriminasi dan 

pemerataan pembangunan yang tidak merata. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu dari 

lahirnya gerakan separatis tersebut. Banyak cara yang digunakan oleh berbagai kelompok 

dalam upyanya untuk mensukseskan aksi separtisme seperti melawan pemerintah dengan 

menggunakan kekerasan. Akan tetapi pada perkembangannya aksi kekerasan bukanlah 

menjadi salah satu perlwanan yang signifikan, karena pada perkembangnnya banyak dari 

gerakan separatisme yang ada menggunakan cara damai dan media secagai senjata.  

                                                           
1 Separatisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/separatisme, diakses pada tanggal 12 

Desember 2016 

http://kbbi.web.id/separatisme


Tulisan ini menjelaskan terkait upaya Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol, 

dimana upaya pemisahan diri ini juga tidak lepas dari buruknya kinerja pemerintah. Dimana 

hal ini dipicu dari adanya pembangunan infrastruktur yang tidak merata dari pemerintah 

Spanyol, padahal Catalan merupakan wilayah yang menyumbang pendapatan perkapita 18% 

lebih besar dari pendapatan nasional spanyol.2 Selain faktor tersebut, latar belakang dari 

sejarah catalan sendiri yang cenderung berbeda dengan wilayah Spanyol yang lain menjadi 

salah satu pemicu dari gerakan pemisahan diri Catalan. Bangsa Catalan tidak pernah merasa 

diri mereka sebagai bagian dari Spanyol, sejak kerajaan Spanyol menaklukkan wilayah 

Catalonia pada tahun 1714.3  

Akibat penaklukan tersebut bangsa Catalan mendapatkan perlakuan penindasan oleh 

rezim fasis Franco yang berkuasa pada 1989-1976. Pada masa itu juga terjadi pemaksaan atas 

budaya Castilla (yang merupakan budaya masyarakat Spanyol), bangsa Catalan dilarang 

menggunakan bahasa Catalan, mengadakan festival Catalan dan tidak diberi hak untuk 

melestarikan budayanya.4 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. Masalah sejarah yang juga mencakup faktor budaya menjadi 

alasan kuat kenapa Catalonia ingin merdeka. Keberadaan budaya Catalan yang mereka rawat 

menjadi terancam saat pemerintah pusat Spanyol melakukan pengekangan dan pemaksaan 

terhadap budaya. Adanya faktor-faktor tersebut membuat Catalan melakukan berbagai upaya 

untuk mendapatkan pengakuan atas identitas bangsa Catalan, salah satu yang paling terkenal 

adalah melalui klub sepakbola FC Barcelona sebagai representasi dari bangsa Catalan. 

FC Barcelona sebagai representasi Catalan 

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 

                                                           
2 Jose Javier Ollivas,The Independence of Catalonia: Jumping on A Bandwagon, 2013, dalam 

http://blogs.lse.ac.uk/ideas/2013/09/the-independence-of-catalonia-jumping-on-a-bandwagon/ diakses pada 

tanggal 12 Desember 2016. 
3Konflik Bangsa Catalan dengan Spanyol, http://jejaktamboen.blogspot.co.id/sejarah-konflik-bangsa-catalan-

dengan-spanyol.html diakses pada 2 oktober 2016 
4 Rakshit Chopra, The Role of FC Barcelona in fueling Catalan Nationalism, 2013,dalam 

http://www.sportskeeda.com/football/the-role-of-fc-barcelona-in-fueling-catalan-nationalism/ diakses pada 

tanggal 12 Desember 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


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. 

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 

sama dengan Barcelona FC. Akan tetapi simbol perjuangan dan identitas bangsa Catalan 

lebih disematkan pada pundak Barcelona dibandingkan dengan klub lainnya.5 

 Sebagai representasi dari Catalan, tidak jarang Barcelona seringkali menjadi bagian 

instrumen politik Catalan dalam menuntut pemerintah Spanyol untuk memberikan 

kemerdekaan bagi warga Catalan. Pemanfaatan Barcelona sebagai klub yang terkenal di 

dunia menjadi instrumen bagi masyarakat Catalan untuk menyuarakan aspirasinya agar 

didengar dan dilihat oleh masyarakat dunia. Salah satu bentuk dari upaya pemnfaatan klub ini 

sebagai instrumen politik adalah ketika FC Barcelona bertemu dengan Real madrid yang 

merupakan sepak bola kebanggaan ibu kota Madrid. Setiap laga “el clasico” selalu terlihat 

upaya perlawanan yang ada dengan kalimat ‘Catalonia is Not Spain’ yang selalu menghiasi 

spanduk fans Barcelona. 

Pada dasarnya hubungan antara olahraga sebagaiminstrumen politik bukanlah sesuatu 

yang baru dalam hubungan antar bangsa. Karena hubungan antara keduanya sangat berkaitan 

dalam mempengaruhi hubungan diplomatik, sosial dan politik. Dimana dengan olahraga akan 

mampu mengatasi setiap perbedaan budaya dan menyatukan banyak orang. Disamping itu 

terkadang apa yang kita dukung dalam olahraga akan mampu menumbuhkan nasionalisme.6 

Sepak bola juga merupakan identitas sebuah kota ataupun bangsa dimana didalamnya 

terdapat loyalitas dan nasionalisme yang kadang berlebihan dari para supporternya. Buktinya 

                                                           
5http://www.fhm.co.id/content/article/1422/7/2014/Lebih-Dekat-Dengan-FC-Barcelona. diakses pada tanggal 22 

Desember 2015   

6 Politics and sports, diakses di https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_sports,12 Desember 2016 

http://www.fhm.co.id/content/article/1422/7/2014/Lebih-Dekat-Dengan-FC-Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_sports,12


adalah ketika suatu klub atau tim nasional 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. 

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 

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.7 

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 

                                                           
7FC 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 



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.8 

Barcelona sebagai instrumen politik Separatis Catalan 

Upaya Catalan untuk memisahkan diri dari spanyol memang sudah lama terdengar, 

akan tetapi dengan seiring terkenanya Barcelona sebagai klub raksasa dunia, masyarakat 

dunia mulai melirik apa yang terjadi di Catalan dengan upaya pemisahan dirinya dengan 

Spanyol. Pada dasarnya permasalahn ekonomi dan budaya menjadi masalah utama yang 

diusung oleh masyarakat Catalan. Namun seiring dengan terkenalnya Barcelona sebagai 

representasi dari Catalan membuat upaya pemisahan diri tersebut mendapatkan momentum 

untuk menarik minat masyarakat dunia terhadap perpolitikan yang terjadi di Catalan. 

Langkah politik untuk membentuk negara otonom sudah dilakukan sejak lama. 

Bahkan sejak Catalan ditaklukkan oleh Spanyol pada 1714. Perjuangan warga Catalan untuk 

kembali lepas dari cengkeraman Spanyol bahkan pernah memicu terjadinya perang saudara 

pada 1930.9 Tahun 2010 merupakan awal dari Catalan untuk melakukan referendum10 

pemisahan diri dari Spanyol. Hal ini juga dilatar belakangi oleh tuntutan kesejahteraan 

terhadap pemerintah Spanyol. Bangga pada bahasa dan budayanya yang memang berbeda, 

warga Catalan mengeluhkan redistribusi pajak mereka ke bagian lain Spanyol dan yakin 

daerah mereka akan lebih baik jika dikelola sendiri. Catalan percaya bahwa jika mereka 

mengelola ekonomi sendiri maka kesejahteraan bagi masyarakat Catalan akan terwujud. Ini 

juga tidak lepas dari kondisi ekonomi dari catalan yang setara denagn ekonomi Portugal, 

Catalonia yang berpenduduk 7,5 juta atau 16 persen dari total penduduk Spanyol telah 

menjadi mesin ekonomi Spanyol yang seperempat penduduknya menganggur.11  

Meningkatnya dukungan rakyat Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol telah 

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

                                                           
8Pascale 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 
9 “Seandainya Catalan Benar-Benar Merdeka”, diakses di 

http://www.kompasiana.com/charlesemanueldm/seandainya-catalan-benar-benar-

merdeka_56012543c222bde9095b03cd, 12 Desember 2016 
10 Referendum (dari bahasa Latin) atau jajak pendapat adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk 

mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, 

misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu 

negara. Diakses di https://www.merriam-webster.com/dictionary/referendum, 12 Desember 2016 
11 Jafar M Sidik,”Spanyol Diancam Referendum Pemisahan Diri Catalonia”, diakses di 

http://www.antaranews.com/berita/446619/spanyol-diancam-referendum-pemisahan-diri-catalonia, 12 

Desember 2016. 

http://www.kompasiana.com/charlesemanueldm/seandainya-catalan-benar-benar-merdeka_56012543c222bde9095b03cd
http://www.kompasiana.com/charlesemanueldm/seandainya-catalan-benar-benar-merdeka_56012543c222bde9095b03cd
https://www.merriam-webster.com/dictionary/referendum
http://www.antaranews.com/berita/446619/spanyol-diancam-referendum-pemisahan-diri-catalonia


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.12  Pada tanggal 8 Mei 2013 deklarasi 

ini sementara telah ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol 

Keluhan ekonomi serta ketidakpuasan terhadap evolusi kehidupan politik Spanyol 

yang telah memanas membuat mereka berkesimpulan 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. 

Hingga kemudian pada tahun 2012 upaya untuk melakukan referendum mendapatkan angin 

segar, setelah sebagian besar dari partai pendukung kemerdekaan Catalan memenangkan 

pemilu dengan referendum sebagai agenda utama.13  

Penguatan posisi perpolitikan Catalan di dalam parlemen Barcelona terkait upaya 

referendum mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, dimana pada tahun 2014 

melalui pemungutan suara tidak mengikat, sekitar 1,6 juta orang memilih mendukung 

kemerdekaan Catalan.14 Perselisihan politik dalam pemerintahan koalisi Catalonia dan 

terpuruknya perekonomian Spanyol juga memperumit isu ini. Sehingga hal ini mendapatkan 

penolakan keras dari Madrid sebagai pemerintah pusat Spanyol.  

Rencana pemisahan diri Catalonia dari Spanyol kembali ramai diperbincangkan dunia 

setelah Sekitar 1,4 juta orang berdemonstrasi di Barcelona untuk menuntut kemerdekaan 

wilayah Catalonia dari Spanyol. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh bersamaan dengan 

kabar pemilihan Presiden Catalonia yang digelar pada 27 September 2015, sedangkan proses 

kemerdekaan sendiri sekarang menjadi wacana penting para pemilih kawasan itu.15 

                                                           
12 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 
13 Arfi Bambani Amri,”Jalan Catalan Merdeka dari Spanyol Makin Terbuka”, diakses di 

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/368867-jalan-catalan-merdeka-dari-spanyol-makin-terbuka, 12 

Desember 2016 
14“Ratusan Ribu Warga Catalonia Tuntut Kemerdekaan Dari Spanyol”, diakses di 

http://internasional.kompas.com/read/2016/09/12/13291031/ratusan.ribu.warga.catalonia.tuntut.kemerdekaan.da

ri.spanyol, 12 Desember 2016 
15 Jafar M Sidik,”Spanyol Diancam Referendum Pemisahan Diri Catalonia”, diakses di 

http://www.antaranews.com/berita/446619/spanyol-diancam-referendum-pemisahan-diri-catalonia, 12 

Desember 2016. 
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http://internasional.kompas.com/read/2016/09/12/13291031/ratusan.ribu.warga.catalonia.tuntut.kemerdekaan.dari.spanyol
http://www.antaranews.com/berita/446619/spanyol-diancam-referendum-pemisahan-diri-catalonia


Meningkatnya intensitas upaya pemisahan diri Catalan juga berdampak pada intensitas 

pertandingan sepak bola yang mempertemukan Barcelona FC dan Real Madrid. Ini dapat 

dilihat dari atribut serta slogan atau chant yang keluarkan oleh para pendukung Barcelona.  

jargon-jargon para pendukung FC Barcelona akan sering terdengar “Visca Barca! Visca 

Catalunya!” atau “Barcelona is not Spain!” sering terlihat ketika laga el clasico berlangsung. 

Hal tersebut merupakan salah satu upaya atau bentuk propaganda yang dilakukan oleh 

masyarakat Catalan untuk mempengaruhi opini publik. Dimana dengan terkenalnya 

Barcelona FC di berbagai belahan dunia akanmampu menerik minat dan perhatian 

masyarakat dunia terhadap keadaan dan kondisi politik di Catalan.  

Karena pada dasarnya dengan Barcelona FC sabagai representasi dari Catalan 

memberikan keuntungan tersendiri bagi aksi separatisme Catalan. Dimana dengan banyaknya 

perhatian media akan mampu memberikan posisi atau bargaining tersendiri terhadap aksi 

perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Catalan. Opini inilah yang nantinya akan mampu 

menarik dukungan dan simpati dari masyarakat Catalan secara khusus dan fans dari 

Barcelona FC diseluruh dunia seacara umum untuk mendukung upaya pemisahan diri Catalan 

dari Spanyol. Dimana pada kondisi saat ini, 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. 

 

Kesimpulan 

Aksi separtisme pada era saat ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan, 

dimana dalam upaya memerdekakan diri tidak hanya menggunakan kekerasan sabagai 

instrumen atau senjata melawan pemerintah. Hal ini dapat terlihat banyak aksi separatis yang 

menggunakan cara-cara damai seperti diplomasi dan sebagainya justru mampu memberikan 

hasil yang positif. Bebrbagai instrumen bisa dijadikan sabagai senjata untuk melawan dan 

melakukan propaganda terhadap pemerintah, salah satunya adalah dengan menggunakan 

olahraga seperti sepakbola untuk menyatukan opini masyarakat.  

Barcelona merupakan ibukota dari Catalan, dimana wilayah memiliki ikon tersendiri 

dalam hal sepak bola yaitu Barcelona FC. Terkenalnya klub ini mampu membawa perhatian 

masyarakat dunia untuk tidak hanya melihat Barcelona FC sebagai klub besar tapi juga 

mampu menarik minat masyarakat untuk lebih tau dan mengikuti perkembangan perpolitikan 

Catalan dalam upayanyan untuk memisahkan diri dari Spanyol. Sebagai representasi dari 

                                                                                                                                                                                     
 



masyarakat Catalan, Barcelona FC mejadi salah alat untuk mempropagandakan merdeka nya 

Catalan dari Spanyol disetiap laga “el clasico” yang mempertemukan klub ibu kota Real 

Madrid. Upaya propaganda melalui media yang ada mampu menarik minat dan dukungan 

masyarakat Catalan, ini terbukti dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan 

masyarakat Catalan yang menuntut kemerdekaan dirinya.Pengaruh Barcelona FC sebagai 

klub besar di dunia memiliki dampak yang signifikan, karena dengan terkenalnya klub ini 

mampu menarik perhatian media terhadap perkembangan politik dan sosial di Catalan pasca 

referendum yang dilakukan pada tahun 2014 yang lalu. Sehingga upaya perjuangan 

pemisahan diri dari Spanyol, pemerintah Catalan sendiri tidak memerlukan lagi perhatian 

media karena jika ada perkembangan politik di Catalan pasti akan selalu dikaitkan dengan 

kondisi dan posisi dari Barcelona FC sebagai klub sepak bola di La Liga. 
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