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ABSTRAK 
 

Keinginan Katalonia untuk memisahkan diri dari pemerintah pusatnya yaitu 

Spanyol bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah beberapa kali dilakukan mulai 

dari tahun 1978, 2012, 2014 dan upaya terakhir pada 2017. Menariknya, setiap voting 

yang dikeluarkan pemerintah Katalonia untuk referendum selalu mencapai hasil yang 

tinggi bahkan dalam referendum terakhir sebanyak 90% dari hasil voting Katalan 

mememilih untuk merdeka dari Spanyol namun upaya untuk memisahkan diri tersebut 

selalu gagal hingga kemudian pada referendum terakhir Spanyol memberlakukan pasal 

155 Konstitusi Spanyol. Keinginan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol tidak 

mendapatkan dukungan dari pihak manapun termasuk EU. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar legitimasi dari 

gerakan pemisahan diri Katalonia dalam memperjuangkan nasionalisme kemerdekaan 

Catalonia dari Spanyol tahun 2012-2017, dan di dalamnya akan dibahas mengenai 

alasan Katalonia ingin memisahkan diri. Untuk mengetahui hal tersebut penulis 

menggunakan konsep legitimasi dan teori pemisahan diri. 

 

Kata kunci: Katalonia, Spanyol, teori pemisahan diri, pengakuan, legitimasi. 
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ABSTRACT 
 

Catalonia's desire to secede from its central government, Spain is not something 

new, but has been carried out several times starting from 1978, 2012, 2014 and the last 

attempt in 2017. Interestingly, every vote issued by the Catalonian government for a 

referendum always achieves high results even in the last referendum as much as 90% 

of the results of the Catalan vote voted for independence from Spain but efforts to 

separate themselves always failed until later in the last Spanish referendum enacting 

article 155 of the Spanish Constitution. Catalonia's desire to separate from Spain did 

not get support from any party including the EU. 

This study aims to find out how much the legitimacy of the Catalonian secessionist 

movement in fighting for the nationalism of the independence of Catalonia from Spain 

in 2012-2017, and in which it will be discussed on the reasons why Catalonia wants to 

separate itself. To find out this, the author uses the concept of legitimacy and the theory 

of secession. 

 

Keywords: Catalonia, Spain, the theory of secession, recognition, legitimacy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses globalisasi telah mengintegrasikan negara dan aktor non-negara ke dalam 

jaringan transnasional dan global, jaringan ini didasarkan pada saling ketergantungan 

dalam hubungan perdagangan, politik, keamanan, lingkungan dan sosial budaya. 

Karena kemajuan teknologi yang semakin pesat globalisasi sendiri telah menyusutkan 

jarak antara masyarakat seolah-olah tidak ada lagi batasan yang dapat mempersulit 

individu untuk mencapai apa yang diinginkannya. 

Disisi lain, globalisasi dapat memecah belah tatanan politik dan sosial yang ada. 

Dampak dari globalisasi salah satunya memandang power menjadi lebih tersebar dan 

tidak hanya pada satu negara saja yang memiliki power besar, selain itu dengan 

globalisasi penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga hal tersebut 

memungkinkan adanya pergerakan identitas lokal maupun transnasional untuk lebih 

berani menantang negara. Hal ini dapat dicontohkan dengan gerakan pemisahan diri 

yang berusaha untuk melepaskan diri dari otoritas pusat, dan biasanya mereka yang 

ingin memisahkan diri meminta bantuan kepada dunia luar untuk mendapatkan 

pengakuan, karena berkat proses globalisasi ini pula negara-negara bebas untuk ikut 

campur dalam berbagai persoalan asalkan sesuai dengan norma internasional.  

Dengan globalisasi terlihat semakin bermunculannya entitas-entitas yang 

melakukan gerakan separatis untuk mendapatkan otonomi maupun gerakan pemisahan 

diri untuk mendirikan sebuah negara baru yang merdeka seperti Syria, Sudan Selatan, 
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Kosovo, Eritrea, Timor Leste, Montenegro, Bangladesh, Biafra, Kurdistan di Timur 

Tengah, Tibet dan Xinjiang di China, Kashmir dan Naga di India, Palestina di Israel, 

Chechnya di Rusia, Quebec di Kanada, Katanga di Kongo, Kurdi di Irak,  serta 

Katalonia di Spanyol. Itu semua hanyalah sebagian dari banyaknya entitas yang 

menginginkan diberikannya otonomi maupun kemerdekan.1 

Katalunya atau Katalonia merupakan salah satu entitas yang menginginkan 

adanya pemisahan diri dengan Spanyol, Katalonia merupakan sebuah wilayah otonomi 

Spanyol yang memiliki luas wilayah 32,108 km² dengan populasi 7,555,830 jiwa, Ibu 

kota Catalonia adalah Barcelona.2 Namun saat ini Katalonia memutuskan untuk 

memisahkan diri dari Spanyol karena Spanyol di anggap tidak memberikan hak-hak 

otonomi kepada Katalonia, selain itu Katalonia memiliki identitas, budaya dan bahasa 

yang berbeda dari Spanyol oleh karena itulah mereka merasa berbeda dengan warga 

Spanyol. Konflik yang terjadi antara Spanyol dan Katalonia bukanlah suatu hal yang 

baru, jika dilihat dalam sejarahnya Katalonia dahulu merupakan bagian dari kerajaan 

Aragon dan Spanyol bagian dari Castilla, dua daerah yang berbeda ini pada tahun 1469 

kemudian disatukan oleh pernikahan dari Ferdinand I dari Aragon dan Ratu Isabella 

dari Kastilia, dari sanalah kemudian menghasilkan persatuan dinasti antara Castilla 

dengan Kerajaan Aragon. Namun pada saat itu Catalonia mempertahankan hak 

tradisional dan parlemennya sendiri dan dinamakan Catalan Corts.3  

                                                           
1 Dayton, Ross. 2015. “Separatism, Globalization, and the European Union”. Vol 15. No 1. University 

of Miami: Florida. 
2 Generalitat de Catalunya. 2017. “Population density, Counties and Aran, Areas and Province”. Di 

akses dari: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=249&lang=en 
3 BBC. 2018.“Catalonia Region Profile”. Di akses dari: http://www.bbc.com/news/world-europe-

20345071 



3 
 

Katalonia mengadakan referendum kemerdekaan yang disengketakan pada 

tanggal 1 Oktober 2017, pengadilan Spanyol mengumumkan pemungutan suara 

tersebut secara ilegal dan memerintahkan polisi nasional dan Garda Sipil, sebuah unit 

militer yang bertugas untuk melakukan pemolisian domestik, untuk menghentikan 

referendum sementara "menghormati koeksistensi". Dari sana kemudian banyak korban 

jiwa sekitar lebih dari 750 orang cedera dan ada yang meninggal dunia akibat dari 

kekerasan yang dilakukan oleh polisi nasional Spanyol sementara demonstrasi dimana-

mana terus terjadi untuk menuntut pemerintah Spanyol agar menyetujui referendum 

sesegera mungkin. Selain itu banyak tokoh-tokoh penting dari Katalonia yang ditahan 

oleh pemerintah Spanyol seperti Jordi Sánchez dan Jordi Cuixart4, pemimpin Omnium 

Cultural, penahanan ini dilakukan atas perintah seorang hakim Spanyol. Keduanya 

dipandang sebagai tokoh terdepan dalam penyelenggaraan referendum kemerdekaan 1 

Oktober 2017, karena pemerintah Spanyol menganggap bahwa referendum tersebut 

illegal dan tidak sesuai konstitusi maka pemerintah Spanyol menunda untuk 

menandatangani referendum Katalonia, meskipun pada dasarnya hasil voting dari 

referendum tahun 2017 sebanyak 90% rakyat Katalan ingin memisahkan diri dari 

Spanyol. Pada referendum tahun 2017 pemerintahan Spanyol tidak menyetujui 

kesepakatan apapun baik negosiasi maupun mediasi dengan Katalonia dan hasilnya 

pemerintah Spanyol menangguhkan otonomi Katalonia dengan pasal 155 konstitusi 

Spanyol karena dianggap telah merugikan pemerintah pusat dan menyebabkan 

kekacauan. Oleh karena itu dalam referendum terakhir ini Katalonia gagal mendapatkan 

                                                           
4 BBC. 2017. “Spanyol Menahan Sejumlah Tokoh Kemerdekaan Catalunya”. Di akses dari: 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41647692 
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pengakuan baik itu dari host state dalam hal ini Spanyol maupun pengakuan secara 

global. 

Sebelumnya pada tahun 2014 tepatnya bulan November rakyat Katalan telah 

melakukan referendum, namun pada referendum 2014 Catalonia tidak mendapatkan 

hasil yang diharapkan, pemerintah Spanyol menolak secara tegas parlemen Katalan 

untuk mengadakan referendum. Oleh karena itu referendum Katalan dilanjutnya pada 

Oktober 2017, Katalonia telah melakukan dua kali referendum namun selalu gagal 

karena tidak mendapatkan dukungan baik itu dari pemerintah pusatnya sendiri maupun 

dari komunitas internasional. Kedua referendum yang di upayakan oleh Katalonia yaitu 

pada tahun 2014 dan 2017 dianggap oleh pemerintah Spanyol sebagai referendum yang 

inkonstitusional, oleh karena itu pemerintah Spanyol menunda untuk menandatangani 

referendum Catalonia.  

Hal-hal yang menyangkut separation dan referendum juga tercantum dalam 

konstitusi Spanyol tahun 1978 pasal 32 (2)5, dan pasal 92 (1,2,3)6, bahwa keputusan 

politik yang sangat penting dapat diajukan kepada semua warga negara dalam 

referendum konsultatif, serta tindakan untuk referendum harus memenuhi syarat dan 

prosedur yang di atur dalam konstitusi barulah setelah semua syarat dan prosedur telah 

terpenuhi maka kongress akan memberikan persetujuan untuk dilakukannya 

referendum. Kemudian sebuah referendum akan dipanggil oleh raja setelah entitas 

mendapatkan otorisasi dari congress. Dalam kasus Katalonia, pemerintah Spanyol 

menyatakan bahwa referendum Katalonia baik tahun 2014 maupun 2017 adalah sesuatu 

yang illegal karena tidak sesuai dengan pasal yang disebutkan dalam konstitusi yang 

                                                           
5 Spanish Constitution, 1978. Hlm 22 
6 Spanish Constitution, 1978. Hlm 45 
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sebelumnya telah dijelaskan, bahwa untuk dilakukannya referendum itu harus disetujui 

oleh kongres dan kemudian referendum dapat dilakukan atas panggilan raja. Dalam hal 

ini referendum Katalonia tidak mendapatkan persetujuan dari kongres oleh karena itu 

tidak adanya panggilan dari raja untuk diadakannya referendum dan kedua referendum 

tersebut dinyatakan illegal dan tidak konstitusional, meskipun pada dasarnya 

pemerintah Katalan memiliki legal hukumnya sendiri mengacu pada deklarasi 

kedaulatan tahun 2013, dimana deklarasi kedaulatan ini menegaskan bahwa Katalonia 

adalah subjek yang berdaulat dari sudut pandang hukum dan politik, deklarasi 

kedaulatan ini menjadi awal dari sebuah proses dimana Catalan akan diizinkan untuk 

memilih masa depan mereka. Poin dari deklarasi ini termasuk kedaulatan, legitimasi 

demokratis, transparansi, dialog, kohesi sosial, eropaisme, legalitas, keunggulan dari 

parlemen dan partisipasi. Menurut Ragon, prinsip terpenting dari Sembilan poin ini 

yaitu “dialog”, dan “ legalitas.7  

Mahkamah Konstitusi Spanyol menyatakan bahwa Katalan tidak akan pernah 

dapat melegalkan referendum meskipun apa yang telah dilakukannya telah sesuai 

dengan deklarasi kedaulatan tahun 2013, hal itu terjadi karena konstitusi Spanyol pasal 

1 dan 2 menegaskan bahwa “kesatuan tak terpisahkan dari Bangsa Spanyol”8 dan pasal 

39 menyatakan bahwa “Kekayaan bahasa yang berbeda dari Spanyol adalah warisan 

budaya yang harus dihormati dan dilindungi secara khusus”. Pemerintah Katalan tidak 

memiliki kewenangan untuk merubah konstitusi yang ada, hanya  Spanyol yang dapat 

mengubah konstitusi. 

                                                           
7 Ragon, Sabrina. “Catalonia’s Recent Strive for Independence: A Legal Approach”. Hlm 75. 
8 Spanish Constitution, 1978. Hlm 10 
9 Ibid. 
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Pada 5 November, perwakilan Catalan mengeluhkan Pemerintah Spanyol kepada 

organisasi internasional dalam hal ini Uni Eropa karena menghalangi penentuan nasib 

sendiri. Namun penulis melihat tidak adanya dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa 

terhadap pemisahan diri Katalonia ini, berbeda dengan apa yang terjadi pada Kosovo 

yang pada saat itu Uni Eropa melakukan voting dalam keanggotaannya.  Uni Eropa 

menyerahkan seluruh persoalan Katalonia kepada Spanyol karena dianggap itu adalah 

masalah internal bagi Spanyol. 

Dari kasus referendum Katalonia ini penulis ingin meneliti dan melihat sejauh 

mana legitimasi gerakan pemisahan diri Katalonia dalam memperjuangkan 

kemerdekaannya dari Spanyol baik itu dari gerakan politik atau kebijakan dan usaha 

yang dikeluarkan oleh pemerintah Katalonia, sehingga dari kebijakan dan upaya-upaya 

yang telah diperjuangkan Katalonia tersebut akan mendorong pemerintah Spanyol 

untuk menandatangani referendum karena sejauh ini pemerintah Spanyol enggan untuk 

menandatangani referendum tersebut walaupun pada kenyataanya voting membuktikan 

bahwa 90% warga Katalonia mengatakan bahwa mereka ingin referendum namun 

pemerintah Spanyol menyangkal dengan dalih bahwa voting tersebut bersifat illegal 

dan tidak sesuai dengan konstitusi, sebuah referendum akan legal apabila sesuai dengan 

konstitusi Spanyol tahun 1979. Penulis melihat alasan dari Spanyol menolak 

menandatangani referendum adalah salah satu faktornya yaitu dilihat dari 

perekonomian Catalonia yang mana memberikan sekitar 19% GDP per kapita lebih 

besar jika dibandingkan dengan Madrid yang hanya 17,2% pada tahun 2017.10 

                                                           
10 Aljazeera. 2017. “Can Spain’s Economy Survive a Catalan Secession?”. Di akses dari:  

http://www.aljazeera.com/news/2017/09/spain-economy-survive-catalan-secession-

170930163702214.html 
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Penulis melihat demonstrasi, pemilu dan partai-partai yang pro terhadap 

kemerdekaan Katalonia adalah suatu proses gerakan politik. Ada bebera partai yang 

terdapat di Catalonia seperti Partido de la Ciudadania (C's), Partit Democrata Europeu 

Catala (PDeCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes 

de Catalunya (PSC), Catalunya En Comú, Partit Popular Català (PPC), dan 

Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Dari semua partai yang terdapat di Katalonia 

beberapa pihak mendukung kemerdekaan penuh Katalonia dari Spanyol, ada juga yang 

ingin menegosiasikan hubungan baru dengan pemerintah pusat Spanyol termasuk 

kemungkinan solusi federal, sementara ada juga kelompok yang mendukung 

pemeliharaan status quo atau bahkan pengurangan dalam kekuatan otonom Katalonia. 

Dari semua partai tersebut salah satu partai yang Pro terhadap kemerdekaan 

Catalonia adalah Partit Democrata Europeu Catala (PDeCat) dulunya partai ini 

bernama Convergencia i Unió (CiU), dimana dalam prosesnya mencapai sebuah 

referendum CiU mendapatkan 62 dari 135 kursi dan kandidatnya pada saat itu Artur 

Mas menjadi presiden Catalan11, tentunya terpilihnya Artur Mas menjadi presiden 

Catalan pada saat itu memiliki tujuan yaitu dengan misinya ingin memerdekakan 

Catalonia dari Spanyol terbukti dengan berbagai usaha yang dilakukannya setelah tidak 

lama menjabat sebagai presiden ia mengadakan pemilu untuk memberikan dukungan 

sebuah referendum kemerdekaan Catalonia pada November tahun 2012. Karena usaha 

yang dilakukan Artur Mas pada saat itu gagal kemudian pada pemilu presiden 

selanjutnya ia merekomendasikan Carles Puigdemont sebagai calon presiden Catalonia 

                                                           
11 Ragon, Sabrina. “Catalonia’s Recent Strive for Independence: A Legal Approach”. Di akses dari: 

http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/1/0000000181/Sabrina%20Ragone.pdf hlm 74 

 

http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/1/0000000181/Sabrina%20Ragone.pdf
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periode selanjutnya dari partai yang sama (PDeCat), dan tentunya suara terbanyak 

didapatkan oleh partai pro-kemerdekaan hingga akhirnya terpilihlah Puigdemont 

menjadi presiden Catalonia menggantikan Artur Mas yang tentunya dengan misi yang 

sama melanjutkan harapan masyarakat Katalonia untuk merdeka dari Spanyol. 

Pada masa pemerintahan Artur Mas adanya upaya untuk demonstrasi pro-

kemerdekaan yang berlangsung di Barcelona pada 10 Juli, menggunakan slogan seperti 

"kami adalah bangsa" (Som una Nació) dan "kami memutuskan" (Nosaltres decidim). 

kelanjutan dari protes serupa selama bulan-bulan sebelumnya kembali di upayakan 

pada 11 September 2012 dengan slogan "Katalonia, Negara baru Eropa" (Catalunya, 

nou Estat d’Europa).12 

Upaya selanjutnya dilanjutkan oleh Carles Puigdemont dengan membentuk 

sebuah gerakan politik regional Catalan yang dikenal sebagai Junt Per Catalunya 

(JxCAT – Together for Catalonia) dan berfokus pada pemilihan kembali mantan 

Presiden Catalan Carles Puigdemont dalam pemilu 21 Desember 2017 di Katalonia 

untuk melanjutkan harapan masyarakat Catalonia. JxCat diciptakan untuk pemilu tahun 

2017 mengisi daftar calon parlemen yang dipilih oleh Puigdemont dari anggota PDeCat 

yang setia kepadanya. Strategi dari gerakan ini adalah untuk mencapai jumlah suara 

terbanyak di antara pemilih pro-kemerdekaan dalam pemilu 21 Desember, dengan 

demikian dapat kembali membenarkan klaim puigdemont sebagai presiden yang 

legitimate dari Katalonia.13 

                                                           
12 Ibid. 
13 Progressive Spain, 2018. “Politifile: Junts Per Catalunya ~ Together for Catalonia”. Di akses dari 

Progressivespain.com/2018/03/19/politifile-junts-per-catalunya-together-for-catalonia/ 
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Seperti yang disebutkan dalam “White Paper on The National Transition of 

Catalonia” Posisi Catalonia saat ini adalah menginginkan sebuah pengakuan dari 

negara-negara terutama Great Power,  peran Great Power sangat penting dalam 

keberhasilan Katalonia mendapatkan referendum pemisahan dirinya dengan Spanyol.14 

Sebelumnya Katalonia sudah mengusahakan melakukan berbagai macam hubungan 

baik bilateral maupun multilateral serta masuk kedalam IGO untuk mendapatkan 

pengakuan, selain itu Katalonia sudah mengantongi kriteria seperti yang disebutkan 

dalam Deklarasi Montevideo mengenai elemen yang harus terpenuhi untuk 

mendapatkan pengakuan diantaranya Populasi permanen, Wilayah yang ditentukan, 

Pemerintahan dengan kontrol yang jelas atas populasi dan wilayah ini, serta 

Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan Negara lain.15 Hal ini adalah yang 

ditunjukan oleh Catalonia dalam usahanya mendapatkan pengakuan dan legitimasi. 

Penulis merasa tertarik untuk meneliti Katalonia karena melihat bahwa Katalonia 

tidak hanya melakukan satu kali referendum namun adanya upaya Katalonia untuk 

mencapai sebuah keberhasilan hingga referendum-pun beberapa kali dilakukan 

meskipun hasilnya tetap sama. Penulis melihat upaya-upaya yang dilakukan Katalonia 

semakin intens dari tahun ke tahun terutama mulai dari tahun 2012, 2014, dan 2017. 

Inilah yang menjadi alasan penulis dalam memfokuskan rentan waktu antara 2012-2017 

karena penulis melihat bahwa tahun-tahun tersebut adalah puncak dari gerakan 

pemisahan diri yang terjadi di Catalonia.  

 

                                                           
14 Generalitat de Catalonia, 2014. “White Paper The National Transition of Catalonia”. Government of 

Catalonia: Barcelona. Hlm 124. 
15 Ibid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu rumusan 

masalah yaitu: 

 Bagaimana legitimasi gerakan pemisahan diri Katalonia dari Spanyol? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui seberapa besar legitimasi gerakan pemisahan diri 

Katalonia dari Spanyol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan  manfaat bagi 

kita semua. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini: 

a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengerti terkait faktor-

faktor yang menyebabkan kegagalan referendum, alasan dari Katalonia ingin 

memisahkan diri dari Spanyol, dan alasan mengapa Spanyol menolak untuk 

menandatangani referendum Katalonia. Serta penulis menjadi lebih paham 

dalam melihat suatu fenomena yang dikaitkan dengan teori Pemisahan diri  yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini. 

b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membuka 

pikiran masyarakat mengenai isu internasional yang sedang berkembang saat 

ini. Dan penulis berharap agar penelitian ini menjadi salah satu sumber yang 

dapat membantu masyarakat jika ingin meneliti terkait hal yang sama dengan 

yang penulis teliti. 

c. Bagi instansi; penulis berharap bahwa dengan diselesaikannya penelitian ini 

dapat memberikan koleksi referensi bagi instansi dimana penulis bernaung, 
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yaitu FISIP Universitas Brawijaya terutama untuk Program Studi Hubungan 

Internasional. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

memberikan gambaran maupun referensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa/i 

Hubungan Internasional yang mengkaji isu yang sama dengan penulis dan 

menjadikannya sebagai salah satu sumber. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu yang pertama merupakan jurnal dari Joan Barceló dengan judul 

“The association between agreeableness, extraversion, and support for secessionist 

movements: Evidence from a large survey of more than 33,000 respondents in 

Catalonia”. Barcelo menegaskan bahwa adanya standar yang bisa dijadikan ukuran 

ketika individu ingin memisahkan diri, standar tersebut berupa karakteristik demografi 

(termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal), sosial (kelas sosial, 

pendapatan rumah tangga), politik, dan kontrol identitas. Selain pembahasan mengenai 

standar ukuran  yang telah di sebutkan, adanya factor personal measures (tindakan 

kepribadian) Barcelo menyebutnya sebagai “The Big Five” yang indikatornya terdiri 

Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, dan 

Neuroticism/emotional stability.16 

Joan Barcelo, ia menjelaskan bahwa kepribadian seseorang dapat 

mempengaruhi sikap seseorang untuk memisahkan diri, karakter kepribadian seseorang 

merupakan factor penentu pentingnya berbagai macam sikap dan perilaku politik. 

Barcelo melihat bahwa ciri-ciri kepribadian seseorang memiliki pengaruh atas 

keputusan individu untuk mendukung sebuah gerakan memisahkan diri.17 Dalam 

menguji hal ini Barcelo melakukan penelitian dan sebuah survei yang didistribusikan 

                                                           
16 Barcelo, Joan. 2017. “The association between agreeableness, extraversion, and support for 

secessionist movements: Evidence from a large survey of more than 33,000 respondents in Catalonia”. 

Washington University: United State. Hlm 105 
17 Ibid hlm 102. 
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ke lebih dari 33.000 responden di Catalonia, dimana Catalonia adalah suatu wilayah 

yang terlihat dengan adanya gerakan separatis. Barcelo menegaskan bahwa di luar 

pengaruh karakteristik demografi, faktor politik, atribut berbasis keturunan, 

pertimbangan ekonomi, dan bahkan keterikatan identitas, hasilnya mengkonfirmasi 

bahwa sifat kepribadian agreeableness yang mencerminkan perbedaan antar individu, 

serta kecenderungan untuk bekerja sama, dan kekhawatiran tentang kesejahteraan 

orang lain, cenderung menunjukkan hubungan positif dengan orang lain, yang membuat 

mereka sangat tidak menyukai pertengkaran dan penghindaran untuk menempatkan diri 

mereka dalam posisi konflik.18 Meski kurang konsisten, ada beberapa bukti awal yang 

dijelaskan oleh Barcelo bahwa individu yang ekstravert lebih cenderung mendukung 

pergerakan dibanding agreebleness. Individu yang ekstravert di artikan Barcelo sebagai 

individu yang suka bergaul dan bersemangat. Orang yang extraverted lebih cenderung 

memiliki kehidupan sosial yang aktif, membawa mereka untuk bergabung ke lebih 

banyak kelompok masyarakat, berpartisipasi dalam politik khususnya dalam kegiatan 

yang melibatkan interaksi sosial.19 

Barcelo menggabungkan wawasan dari sains, sosiologi, dan psikologi politik 

dalam studi determinan sikap disposisi dan situasional terhadap pemisahan diri di 

Catalonia. Dukungan massa untuk mencapai suatu kemerdekaan biasanya menjadi 

pendorong penting bagi puncaknya keberhasilan pemisahan diri. Berbagai faktor telah 

ditemukan dalam mempengaruhi sikap individu, preferensi dan perilaku tentang 

pemisahan diri, seperti factor Demografis, variabel politik, (descent-based) basis 

keturunan, serta variabel identitas adalah prediktor umum model empiris paling 

                                                           
18 Ibid hlm 103. 
19 Ibid. 
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dominan dari pemisahan diri negara demokrasi. pertimbangan ekonomi juga menurut 

Bacelor mendasari gelombang gerakan separatis.20 

Penelitian dari Joan Barcelo menjadi acuan bagi penelitian ini untuk melihat 

ketegangan di Catalonia yang disebabkan oleh beberapa factor yang menjadi acuan 

dalam mempengaruhi individu di Catalonia untuk melakukan gerakan separatis. 

Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Joan Barcelo dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama meneliti terkait keadaan domestic Katalonia yang sedang mengalami 

kekisruhan yang di akibatkan oleh gerakan separatis Katalan, sedangkan perbedaannya 

terletak pada Barcelo lebih memfokuskan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri 

dari atribut psikologis orang-orang Katalan untuk memisahkan diri, sedangkan penulis 

lebih memfokuskan pada legitimasi dan faktor kegagalan gerakan pemisahan diri dan 

separatis yang dilakukan oleh rakyat Catalonia. 

Studi terdahulu yang kedua adalah Jurnal dari Milena Sterio. 2010. “On the 

Right to External Self Determination: Selfistans, Secession, and the Great Power 

Rule”. Minnesota Journal of International Law. Prinsip mengenai self-

determination sendiri telah muncul sejak abad 20-an, dimana para pemimpin dunia 

mulai menyadari bahwa setiap manusia atau kelompok dengan berbagai etnisitas, 

budaya, bahasa, agama seharusnya berhak untuk memutuskan takdir mereka dalam 

menentukan status mereka di kancah internasional. Para pemimpin dunia seperti 

Vladimir Lenin dan Woodrow Wilson mengemukakan filosofi self-determination sejak 

tahun 1918-1919. Self-determination sendiri menurut Lenin dan Wilson terbagi 

menjadi dua; dengan cara kekerasan untuk memisahkan dari pemerintahan yang borjuis 

                                                           
20 Ibid hlm 107. 
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maupun melalui proses demokrasi. Saat ini, baik itu pemimpin dunia maupun organisasi 

internasional telah mencantumkan self-determination sebagai hak asasi bagi tiap 

individu dan telah diwujudkan dalam bentuk perjanjian dan konvensi internasional serta 

direalisasikan dalam hukum dan aturan internasional yang sifatnya mengikat untuk 

seluruh negara. Sejarahnya, penentuan dari self-determination  pada mulanya hanya 

diterapkan pada orang-orang yang berada di bawah dominasi kolonial atau semacam 

penindasan, namun pada masa sekarang hukum internasional memandang bahwa 

individu non-kolonial-pun berhak untuk memisahkan diri dari negaranya.21 

Self-determination sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal self-

determination dan eksternal self determination.22 Gagasan mengenai self-determination 

sendiri muncul karena adanya kelompok-kelompok minoritas yang tertindas serta 

menuntut untuk memiliki hak yang sama dalam memilih status politik dan 

menginginkan keadaan yang berdaulat. Pergerakan separatis etnis minoritas yang 

mengancam konsep integritas territorial membuat pemikiran mengenai self-

determination menjadi terbatasi. Bentuk dari self-determination sendiri kemudian tidak 

hanya di aplikasikan pada suatu kelompok yang berada dalam keadaan terkolonialisasi 

saja namun juga di aplikasikan pada masyarakat yang mendapatkan tekanan berupa 

hak-hak dasar seperti hak budaya, sosial, politik, linguistik dan agama tidak di hargai 

oleh mother state (pemerintah pusat). Masyarakat yang mendapatkan tekanan tersebut 

secara teory harusnya mendapatkan hak untuk mendapatkan eksternal self-

determination.23 

                                                           
21 Sterio, Milena. “On the Right to External Self-Determination: ”Selfistans,” Secession, and the Great 

Powers’ Rule”. Minnesota Journal of International Law. hlm 142 
22 Ibid hlm 138 
23 Ibid. 
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Pada kenyataannya untuk mendapatkan eksternal self-determination sendiri 

tidaklah mudah, beberapa etnis minoritas yang dinilai berhak untuk mendapatkan 

haknya yaitu eksternal self-determination terkadang mendapatkan penolakan dari 

komunitas internasional, terlepas dari kurangnya dukungan dari negara-negara Great 

Powers maupun prasyarat untuk menjadi masyarakat yang merdeka belum terpenuhi. 

Namun di sisi lain adanya dukungan terhadap masyarakat minoritas yang tertindas 

diberikan oleh beberapa negara Great Powers untuk mendapatkan eksternal self-

determination yang mereka impikan dan dengan begitu mereka mendapatkan 

pengakuan internasional untuk dapat memisahkan diri dari mother state atau 

pemerintah pusatnya. Peran dan dukungan dari Great Power disini sangatlah penting 

karena mereka sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan. 

Dengan semakin berkembangnya zaman dan munculnya para pemikir untuk 

membahas self-determination ini melahirkan beberapa deklarasi seperti Deklarasi 1970 

tentang prinsip-prinsip hukum internasional untuk memprioritaskan hak orang-orang 

non-kolonial untuk memisahkan diri, Deklarasi Wina 1993 tentang Hak Asasi Manusia, 

yang diterima oleh seluruh negara anggota PBB, selain itu adanya sub-komisi PBB 

yang dinamakan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial  dalam melawan 

diskriminasi dan memberikan proteksi kepada para minoritas, memberikan fasilitasi 

berupa solusi damai dan konstruktif yang melibatkan kaum minoritas.24 

Pada beberapa kasus, keberhasilan Self-Determination etnis-etnis minoritas 

yang terjadi di Yugoslavia, Republik Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, dan 

Makedonia, tidak lain dengan bantuan dan adanya keterlibatan dari negara-negara Great 

                                                           
24 ibid hlm 144 
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Powers seperti Amerika Serikat, dan negara-negara kuat Uni Eropa yang mendukung 

baik itu dalam hal logistic, finansial, ekonomi, dan politik.25 Dukungan dari Great 

Powers inilah yang menyebabkan negara-negara tersebut memperoleh pengakuan 

secara internasional sehingga mampu memisahkan diri dari mother state. Selain itu, 

mereka sangat berhak dikatakan untuk merdeka karena adanya kekerasan etnis oleh 

pemerintah pusat sehingga kemerdekaan di akui sebagai sesuatu yang sah. Kelompok 

separatis selain mendapatkan dukungan dari Great Powers, juga berhak untuk 

sepenuhnya mencari bantuan dan dukungan dari pihak ketiga seperti organisasi 

internasional. 

Selain Self-Determination Theory, Sterio dalam bukunya menjelaskan terkait 

konsep lain yang sangat erat kaitannya dalam menjelaskan self-determination itu 

sendiri, seperti konsep kedaulatan dan intervensi serta statehood (kenegaraan) dan 

recognition (pengakuan). Ketika suatu etnis minoritas menginginkan adanya sebuah 

kemerdekaan dari pemerintah pusat, maka harus berusaha untuk dapat membuktikan 

bahwa mereka memenuhi syarat untuk dapat di akui sebagai negara berdasarkan hukum 

internasional. Selain itu apabila syarat terbentuknya suatu negara sudah terpenuhi, hal 

tersebut tidak akan cukup untuk melahirkan sebuah negara baru yang di akui oleh 

masyarakat internasional, melainkan ada elemen penting lainnya yaitu sebuah 

pengakuan secara resmi dari aktor-aktor internasional yang relevan untuk membuat 

kelompok minoritas tersebut dapat ikut serta dalam berbagai bentuk hubungan 

internasional.26 

                                                           
25 Ibid hlm 146 
26 Ibid hlm 147. 
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Hubungan antara konsep kenegaraan (statehood) dengan pemikiran mengenai 

self-determination mengacu pada terpisahnya etnis minoritas yang berdiri sebagai 

negara baru menjadi objek penilaian komunitas internasional atas layak atau tidaknya 

entitas tersebut berdiri sebagai sebuah negara. Jika dilihat dari konsep statehood 

(kenegaraan) terdapat empat kriteria dalam menentukan kelayakan suatu negara yaitu: 

1). Memiliki territory yang jelas, 2). Memiliki populasi yang permanen, 3). Memiliki 

pemerintahan, dan 4). Memiliki kapasitas untuk masuk kedalam hubungan 

internasional27 

Selain empat kriteria yang telah disebutkan, Sterio memberikan kriteria 

tambahan yaitu kemandirian (independence) , kedaulatan (sovereignty), ketetapan 

(permanence), kemauan (willingness) dan kemampuan untuk mematuhi hukum 

internasional.28 Namun, ada kalanya ketika dalam beberapa kasus terdapat beberapa 

negara yang kriteria kenegaraannya (statehood) belum tercapai namun negara-negara 

tersebut tetap di akui sebagai sebuah negara oleh masyarakat internasional. Jika dilihat 

dalam kasus seperti itu, maka kenegaraan (statehood) pada dasarnya tidak hanya 

bergantung pada empat kriteria utama yang di sebutkan di atas, melainkan terdapat 

indikator lain yaitu berupa pengakuan (recognition). Recognition menjadi sebuah 

elemen kuat karena sebuah entitas tidak akan di akui keberadaannya apabila tidak 

diberikan pengakuan oleh negara-negara Great Power. Yang termasuk kedalam negara-

negara Great Power disini adalah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan China. 

Kelima negara ini memiliki hak veto yang dapat mempengaruhi hasil dari pengambilan 

keputusan dalam PBB. Kelima Great Power ini juga mengakui bahwa adanya negara 

                                                           
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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dengan kekuatan besar lainnya seperti Jerman, Italy, dan Jepang, dan semuanya 

tergabung dalam G-8. Jadi intinya, sebuah entitas akan dikenali sebagai negara baru 

hanya jika mendapat dukungan paling banyak dari Great Power di arena hukum 

internasional. 

Kemudian dalam bukunya, Sterio mengatakan terdapat 2 teori pengakuan 

(Recognition) dibawah hukum internasional, yaitu pandangan deklaratif (declarative 

view) dan pandangan konstitutif (constitutive view). Pandangan deklaratif (declarative 

view) yaitu, pengakuan (recognition) yang di dapatkan oleh suatu entitas dan dilakukan 

atas dasar legal atau didasarkan pada fakta bahwa entitas tersebut memenuhi empat 

kriteria kenegaraan (statehood). Sedangkan penjelasan mengenai pandangan konstitutif 

(constitutive view) perilaku hubungan internasional adalah dua arah yang melibatkan 

"negara" baru dan juga aktor luar yang harus bersedia menerima "negara" baru tersebut 

sebagai mitra negaranya, dengan kata lain kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan 

internasional terkait erat dengan pengakuan (recognition), karena entitas yang 

mengklaim sebagai negara tidak dapat melakukan hubungan internasional dengan 

negara lain kecuali negara-negara lain tersebut bersedia untuk masuk ke dalam 

hubungan semacam itu. Dalam pandangan konstitutif, Sterio disini memberikan contoh 

yaitu Rhodesia Selatan (sekarang Zimbabwe) memutuskan untuk berpisah dari Inggris 

Raya dan memutuskan untuk membentuk sebuah negara merdeka pada tahun 1965, 

sebagian besar dunia menolak untuk mengakui Rhodesia Selatan sebagai sebuah 

negara. Akibatnya, Rhodesia Selatan tetap terisolasi dari dunia dan tidak dapat 

melakukan hubungan internasional. Tidak di akuinya Southern Rodhesia oleh 

komunitas internasional membuat Southern Rodhesia tidak mengimplementasikan 

legal kenegaraan (statehood). Dengan demikian, pengakuan (Recognition) baik sebagai 
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tindakan politik atau hukum, memiliki dampak langsung dalam menentukan statehood 

antara lain menentukan apakah sebuah entitas mampu bertindak sebagai negara di 

kancah internasional.29 

Menurut para ilmuwan, selain declarative view dan constitutive view terdapat 

pandangan lain yaitu intermediary view dalam menganalisa pengakuan (recognition). 

Intermediary view yaitu penggabungan antara declarative view dengan constitutive 

view. Intermediary view Ini menegaskan bahwa pengakuan (recognition) adalah 

tindakan politik kenegaraan yang independen, namun kenegaraan (statehood) luar 

memiliki kewajiban untuk mengakui sebuah negara baru jika negara tersebut memenuhi 

persyaratan empat kriteria kenegaraan. Seiring berjalannya zaman dan semakin 

kompleksnya permasalahan mengenai entitas yang menginginkan adanya self-

determination, maka konsep  pengakuan (recognition) sendiri mengalami penambahan 

beberapa kriteria di awal 1990-an khususnya di wilayah Eropa. Setelah runtuhnya Uni 

Soviet dan Yugoslavia, menteri luar negeri Uni Eropa menetapkan kriteria tambahan 

dalam pengakuan (recognition) negara baru di Eropa khususnya. Yaitu dengan 

didasarkan pada adanya penganiayaan terhadap kaum minoritas di Soviet dan 

Yugoslavia, Uni Eropa menerapkan kriteria pengakuan negara baru meliputi 

penghargaan hak asasi serta perlindungan bagi hak minoritas.30 

Dalam bukunya, Sterio selain menggunakan konsep kenegaraan (statehood) dan 

konsep pengakuan (recognition), teori self-determination sendiri menurutnya memiliki 

keterkaitan dengan konsep sovereignty dan intervention.31 Kedaulatan negara, jika 

                                                           
29 Ibid hlm 150 
30 Ibid. 
31 Ibid hlm 154. 
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dilihat dari Westphalia, yaitu meliputi kesetaraan negara dalam komunitas 

internasional, larangan campur tangan asing dengan urusan dalam negeri, integritas 

teritorial negara-bangsa, dan batas internasional yang tidak dapat diganggu gugat. 

Namun pada abad ke-19 mulai terlihat kesenjangan kedaulatan antara masyarakat 

internasional. Ketidaksetaraan kedaulatan negara tersebut terus meningkat sehingga 

dibentuklah United Nation dan struktur United Nation Security Council, sehingga 

dengan dibentuknya United Nation ini memberikan hak veto kepada lima negara super 

power seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris dan China. Seiring berjalannya 

waktu, kemudian bermunculan negara-negara dengan kekuatan ekonomi, teknologi, 

militer dan politik yang semakin maju seperti Jerman, Jepang dan Italia, yang kemudian 

menjadi bagian dari negara Great Power. Negara Great Power tersebut tentunya 

memiliki kedaulatan dan otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan 

dibanding negara lain yang menjadi anggota PBB. 32 

Negara great power memiliki atribut kedaulatan yang lebih besar daripada 

negara lain karena mereka telah meningkatkan kewenangan pembuat keputusan dalam 

konteks kelembagaan dan juga ranah ekonomi. Karena negara-negara great Power 

tersebut sangat berdaulat dibanding dengan negara lainnya maka di era modern saat ini 

telah membuat negara great Power mampu untuk melakukan intervensi terhadap negara 

lain baik itu intervensi secara individual atau secara kelompok baik itu memiliki tujuan 

tertentu ataupun tidak. Great Powers dapat "melintasi batas-batas yang secara teoritis 

tidak dapat dijangkau baik secara individu maupun kolektif," dalam konteks intervensi 

hal tersebut dapat dibenarkan karena intervensi yang dilakukan oleh para Great Power 

                                                           
32 Ibid hlm 154 
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tersebut umumnya dilakukan dengan dasar kemanusiaan, maupun dengan dalih 

melindungi hak asasi manusia yang tertindas. Salah satu bentuk intervensi semacam 

itu, ketika Great Powers melanggar batas-batas untuk menghindari penderitaan dan 

tragedi manusia, hal tersebut lebih dikenal dengan "intervensi kemanusiaan". 

Menurut Richard Haass, ada tiga keadaan yang dapat membenarkan intervensi: 

pertama, dimana sebuah negara melakukan atau gagal mencegah genosida atau 

kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayahnya; kedua, di mana negara-negara merasa 

perlu untuk mengambil tindakan untuk melindungi warga negaranya terhadap negara-

negara lain yang menampung teroris internasional; dan ketiga, dimana negara-negara 

mengejar senjata pemusnah massal.33 

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal Sterio terletak pada sama-sama 

meneliti terkait pemisahan diri hanya saja Sterio tidak terlalu menjelaskan perbedaan 

antara pemisahan diri dengan penentuan nasib sendiri, ia lebih memfokuskan 

pembahasannya pada teori yang saling berkaitan dengan penentuan nasib sendiri dan 

tidak hanya focus pada satu teori, sedangkan perbedaan tulisan Sterio dengan penulis 

yaitu penulis lebih membahas mengenai legitimasi gerakan pemisahan diri dari suatu 

entitas, dan perbedaan juga terletak pada penggunaan teori. Penulis mendapatkan 

gambaran dari penelitian Sterio mengenai pemisahan diri. 

Studi terdahulu yang ketiga penulis mengambil dari Research Paper milik Ben 

Smith dengan judul “The Quebec Referendums”.2013. Diterbitkan oleh House of 

Commons Library. Smith dalam Research papernya memaparkan mengenai usaha 

                                                           
33 Sterio, Milena. “On the Right to External Self-Determination: ”Selfistans,” Secession, and the Great 

Powers’ Rule”.  Minnesota Journal of International Law. Hlm 155. 
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Quebec dalam menggerakan sebuah proses untuk referendum kemerdekaan. 

Referendum pertama Quebec gagal pada tahun 1980, kemudian tahun 1995 adanya 

penyusunan mengenai referendum ulang yang kemudian disusul dengan kegagalan 

kedua kalinya. 

Usaha-usaha Quebec untuk referendum ditunjukan dengan adanya pemilu serta 

kemenangan partai Quebecois sebagai partai yang pro kemerdekaan Quebec, selain 

voting adanya kampanye yang dilakukan masyarakat Quebec untuk mengaspirasikan 

kata “YES” bahwa mereka ingin merdeka dari Kanada. 

Pada sejarahnya Parti Québécois (PQ) didirikan oleh mantan anggota Quebec 

Liberal Party “René Lévesque” ia kemudian mendirikan Parti Québécois (PQ) pada 

tahun 1968. Usaha pertama yang dilakukan PQ adalah kedaulatan untuk Quebec 

dikombinasikan dengan hubungan ekonomi antara Quebec dengan negara-negara lain 

di Kanada, sebuah kebijakan yang disebut Sovereignty-Association. PQ mengusulkan 

sebuah referendum pertama untuk menyetujui memulai negosiasi mengenai Asosiasi 

Kedaulatan dan referendum kedua untuk menyetujui hasil perundingan tersebut. 

Statement pertama yang diajukan oleh PQ adalah sebuah undang-undang yang 

memperkuat posisi Prancis sebagai satu-satunya bahasa resmi Quebec dan mendirikan 

Conseil Supérieur de la Langue Française. PQ menyusun rencananya untuk kedaulatan 

pada tahun 1979 dalam sebuah White Paper berjudul Québec-Canada: A New Deal.34 

Prosedur referendum pertama kali diajukan di Quebec pada tahun 1969, ketika 

sebuah RUU diperdebatkan namun tidak disahkan oleh Majelis Nasional. Parti 

                                                           
34 Smith, Ben. 2013. “The Quebec Referendum”. Research Paper 13/47. House of Commons Library. 

Hlm 5 
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Québécois, yang telah terpilih untuk berkuasa di Quebec pada tahun 1976 dengan janji 

referendum di kemudian hari, memperkenalkan RUU Referendum pada bulan 

Desember tahun berikutnya. Kemudian Undang-Undang Referendum tersebut disetujui 

pada bulan Juni 1978. Undang-undang Referendum menetapkan Dewan Referendum, 

yang terdiri dari tiga hakim provinsi. Dewan memiliki wewenang untuk memutuskan 

pertanyaan teknis dan hukum yang berkaitan dengan referendum.35 

Referendum tentang asosiasi kedaulatan kemudian di adakan pada tahun 1980 

sesuai dengan referendum Quebec 1978.  Dalam Quebec Referendum Act menetapkan 

bahwa Pemerintah Quebec harus menetapkan tanggal referendum, seperti sebuah 

pemilihan umum, dalam bentuk surat kabar yang ditujukan kepada Chief Electoral 

Officer. Naskah referendum tersebut tidak dapat diterbitkan sampai setidaknya 20 hari 

berlalu setelah diadopsinya resolusi oleh Majelis Nasional yang mengesahkan 

diadakannya referendum. Setelah penerbitan surat-surat tersebut, masyarakat Quebec 

diperbolehkan melakukan kampanye dan kampanye itu sendiri berlangsung antara 28 

sampai 60 hari, serta pemungutan suara tidak lebih dari 60 hari setelah dikeluarkannya 

surat perintah tuntutan.36 

Berbagai aksi kampanye dilakukan di Quebec baik itu “Yes, Campaign” 

maupun “No, Campaign”. “No, Campaign” dipimpin oleh Pierre Trudeau yang 

terpilih pada 1980 memenangkan kekuasaan federal, Trudeau yang berasal dari partai 

Libéral du Québec  terlihat lebih tangguh melawan separatism dan sejak 

kemenangannya ia langsung mengambil alih kepemimpinan de facto dari “No, 

Campaign”. Trudeau dan kampanye Tidak-nya mempertanyakan kelayakan ekonomi 

                                                           
35 Ibid. 
36 Ibid. Hlm 6 
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Quebec apabila independen, Trudeau mengkampanyekan bahwa secession Quebec 

dapat menghabiskan 200.000 pekerjaan dan mengatakan bahwa hal ini berarti dapat 

menaikan pajak sebesar 19% untuk mempertahankan tingkat layanan pemerintahan 

yang sama selain itu “No Campaign” juga meragukan apakah pemerintah Quebec dapat 

membayar pensiun jika telah memisahkan diri dari Kanada, karena No Campaign ini 

menargetkan pemilih yang lebih tua yang mana mereka lebih cenderung mendukung 

pemisahan.37 Permasalahan lainnya yang diprediksi adalah mengenai mata uang, 

Pemerintah Kanada tidak akan menyetujui sebuah serikat moneter dengan Quebec 

apabila independen, dan Quebec akan merasa kesulitan hanya untuk menggunakan 

dolar Kanada.38 

Para aktivis “Yes, Campaign” kemudian menanggapi dengan argumen jika 

Quebec kehilangan begitu banyak pekerjaan yang bergantung pada perdagangan 

dengan negara-negara lain di Kanada, seluruh Kanada juga akan kehilangan jumlah 

pekerjaan yang sebanding yang bergantung pada perdagangan dengan Quebec. “Yes 

Campaign” juga menegaskan bahwa Quebec memiliki perekonomian yang modern 

dengan potensi yang sangat besar terutama pada bidang pertanian dan sumber daya 

alam, termasuk pembangkit listrik tenaga air dan mineral.39 

Hasil voting untuk referendum 1980 dukungan untuk separatisme tetap sekitar 

40,50% selama tahun 1980an sedangkan yang mengatakan tidak untuk negosiasi 

59,50%.40 

                                                           
37 Ibid. Hlm 7 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. Hlm 8 
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Kemudian Kampanye “YES” referendum di adakan kembali pada tahun 1995 

dimana strategi kampanye tersebut adalah untuk menarik perasaan solidaritas nasional 

terhadap orang-orang Quebecker, untuk menekankan bahwa pengaturan federal yang 

ada tidak fleksibel dan tidak menguntungkan ke Quebec, untuk menunjukkan bahwa 

kedaulatan akan menghasilkan keuntungan bagi Quebec, untuk meyakinkan pemilih 

bahwa kemitraan yang diusulkan dengan seluruh Kanada akan melindungi terhadap 

gangguan ekonomi dan isolasi politik. 

Hasil voting referendum 1995 menunjukan hasil yang tidak berbeda dari 

referendum 1980, pihak yang menginginkan referendum tetap mendapatkan kekalahan 

dengan total vote 49,42% sedangkan pihak yang mengatakan tidak untuk referendum 

mendapatkan 50,58% dari total vote.41 

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis melihat bahwa Quebec 

dan Katalonia memiliki kasus dan permasalahan yang sama yaitu sama-sama ingin 

memisahkan diri dari mother state-nya dan langkah yang dilakukan Quebec hampir 

sama dengan referendum Katalonia yang telah beberapa kali namun tidak mencapai 

keberhasilan, Sama halnya dengan Katalan yang merasa dirinya berbeda dengan 

Spanyol, Quebec juga merasa bahwa dirinya bukan bagian dari Kanada sehingga 

pemisahan diri menjadi pilihan. Kasus Quebec disini menjadi gambaran bagi penulis 

untuk melakukan penelitian sehingga diharapkan nantinya dapat membantu penulis 

dalam melihat proses gerakan pemisahan diri yang terjadi di Katalonia dengan 

sebelumnya melihat terlebih dahulu bagaimana proses gerakan pemisahan diri yang 

terjadi di Quebec. Untuk perbedaannya, penulis meneliti kegagalan dari secession 

                                                           
41 Ibid hlm 22 
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movement di Catalonia sedangkan paper ini membahas mengenai Proses dan usaha-

usaha Quebec untuk mencapai sebuah referendum kemerdekaan. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Konsep Legitimasi 

Konsep legitimasi menurut Max Weber yaitu mendapatkan dan 

mempertahankan dukungan dari masyarakat umum, Weber mengamati bahwa setiap 

sistem formal membutuhkan legitimasi. Ia juga mencatat bahwa sistem semacam itu 

harus mendasarkan keberadaannya pada prinsip legitimasi, dimana Max 

Weber menyatakan pendapatnya bahwa terdapat tiga macam dominasi legitimasi yang 

menunjukkan dalam kondisi seperti apa sehingga seseorang atau sekelompok orang 

mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya. Ketiga macam legitimate 

domination tersebut adalah: (a) dominasi tradisional, (b) dominasi karismatik, dan 

(c) dominasi legal-rational.42 

a.      Dominasi Tradisional 

Dominasi ini mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-tengah 

masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian legitimasi yang diperoleh elit tentu 

saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Dalam dominasi tradisional dapat 

diketemukan massa dengan kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi yang 

ada. Sehingga pada gilirannya individu-individu yang terpilih sebagai pemimpin yang 

berkuasa bukan dilihat dari kharisma atau kemampuan yang dimilikinya, tetapi semata-

                                                           
42 Wæraas, Arild. 2018. “On Weber: Legitimacy and Legitimation in Public Relations”. Norwegian 
University of Life Sciences. New Yor: Routledge. Hlm 6 
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mata atas dasar kesepakatan bersama anggota-anggota masyarakat yang sudah 

mentradisi. 

Otoritas tradisional yang kita amati di negara-negara teokratis, di mana otoritas 

didelegasikan, bukan dari bawah (dari orang-orang), tetapi kekuatan dari atas, seperti 

dari Tuhan atau diwariskan. Dalam dominasi tradisional ini hubungan yang terjadi 

antara elit dan massa tidak jarang merupakan sebuah hubungan yang lebih bernuansa 

personal. Kesempatan massa untuk direkrut sebagai staf administrasi dilihat 

berdasarkan pada pertimbangan loyalitas pribadi bukan berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa massa mempunyai kesetian yang tinggi terhadap 

penguasa, dan sebaliknya penguasa juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi 

segala kebutuhan massa. Akan tetapi walaupun terdapat ikatan yang sangat kuat antara 

massa dan elit penguasa, masih saja terdapat keleluasaan bagi penguasa secara pribadi 

mempergunakan otoritasnya sesuai dengan kehendaknya. 

b.      Dominasi Karismatik 

Merupakan dominasi yang mendasarkan pada kharisma yang melekat pada diri 

seseorang. Perihal kharisma, Weber memberi pengertian sebagai “suatu sifat tertentu 

dari suatu kepribadian seorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa 

dan diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat unggul atau paling sedikit 

dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa”.[6] Elit atau penguasa yang 

kemunculannya didasarkan pada kharisma yang dimiliki dan mendelegasikan 

kekuasaan kepada "pemimpin yang karismatik". 43 Pada umumnya akan berupaya 

                                                           
43 Kaplanova, Patricia. 2017. “Essay on Legitimacy and Democracy”. Faculty of Organisation studies 
Novo mesto: Slovenia. volume 2 number 1. Diakses dari: http://www.fos-
unm.si/media/pdf/ip/essay_on_legitimacy_kaplanova_002.pdf hlm 16-26 

https://bluean9el.wordpress.com/My%20COLLEGE/Konsep2%20HI/Legitimasi%20Kekuasaan.docx#_ftn6
http://www.fos-unm.si/media/pdf/ip/essay_on_legitimacy_kaplanova_002.pdf
http://www.fos-unm.si/media/pdf/ip/essay_on_legitimacy_kaplanova_002.pdf
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menunjukkan bukti tentang keelitannya dengan cara menunjukkan kemampuannya 

untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang awam. Semakin 

mampu seorang individu menunjukkan bukti-bukti yang hebat dan relatif langka, maka 

akan semakin tinggi pula legitimasi yang akan diperolehnya sebagai elit yang berkuasa. 

c.       Dominasi Legal-Rational 

Legitimasi legal-rasional adalah legitimasi negara-negara modern karena ia 

bergantung pada transfer kekuasaan dari rakyat ke representasi politik. Jadi legitimasi 

demokratis itu dimana kesetiaan orang-orang didelegasikan kepada lembaga-lembaga 

non-pribadi, dan begitu juga kekuatan yang didefinisikan dalam aturan-aturan 

konstitusional. Dominasi ini pada hakekatnya didasarkan pada kesepakatan anggota 

masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Individu 

yang berperan sebagai elit di masyarakat yang memberlakukan dominasi tipe ini diakui 

keberadaanya atas kemampuan yang dimilikinya dan persyaratan menurut peraturan 

yang berlaku. Demikian pula dengan seleksi bagi individu-individu yang dapat 

menduduki posisi elit ini juga diatur secara tegas oleh peraturan yang secara resmi 

berlaku. Persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk menduduki posisi tertentu belum 

tentu sama dengan posisi lain yang dibutuhkan, karena semakin tinggi posisi yang 

dituju, persyaratan yang harus dipenuhi juga semakin tinggi pula begitu pula dengan 

kemampuan yang dimiliki juga harus semakin besar. Sebagai akibat dari kesepakatan-

kesepakatan tersebut, maka individu-individu yang tidak memiliki kemampuan akan 

sulit untuk dapat menduduki posisi tertentu sebagai elit. Hanya individu-individu yang 
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mempunyai kemampuan dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang bisa 

mendapatkan legitimasi.44 

Max Weber mengatakan bahwa legitimasi melibatkan tiga proses dasar: (1) 

klaim untuk legitimasi yang dibuat oleh kelompok dominan, (2) keyakinan kelompok 

bawahan sehubungan dengan klaim dan (3) keyakinan membenarkan diri dari 

kelompok dominan.45 

Legitimasi politik pada dasarnya menyangkut mengapa pemerintah memiliki 

hak untuk memaksakan dan menegakan hukum secara paksa. Biasanya, hak kompleks 

ini dinikmati oleh pemerintah terkait dengan mengapa individu memiliki kewajiban 

untuk mematuhi hukum dari pemerintah tertentu. Kenyataan bahwa sebuah undang-

undang itu adil atau efektif dapat memberi kita beberapa alasan untuk mematuhinya, 

tetapi tidak satu pun dari alasan-alasan ini dengan sendirinya membenarkan pemerintah 

dengan memaksa warganya untuk mengikutinya. legitimasi politik selalu menyangkut 

kekuatan koersif negara, ide tersebut dapat dipahami dalam dua cara. Beberapa ahli 

teori menggunakan istilah legitimasi politik untuk mendeskripsikan mengapa 

pemerintah memiliki otoritas koersif. Yang lain memohon legitimasi politik untuk 

membenarkan otoritas koersif itu. Penggunaan deskriptif dari legitimasi politik 

menjelaskan mengapa orang percaya bahwa pemerintah memiliki hak untuk 

menjatuhkan sanksi kepada mereka. Penggunaan justifikatif menjawab pertanyaan 

yang sedikit berbeda. Ini mencoba untuk menjelaskan mengapa dan apakah pemerintah 

                                                           
44 Wæraas, Arild. 2018. “On Weber: Legitimacy and Legitimation in Public Relations”. Norwegian 
University of Life Sciences. New Yor: Routledge. Hlm 6 
45 Thiessen,  Victor dan Anthony Thomson. 1975. “SELF-LEGITIMATIONS AMONG ACADEMICS”. 
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benar-benar berhak atas hak itu. Dalam kedua kasus, legitimasi politik harus dibedakan 

dari dua konsep terkait: kekuatan politik dan otoritas politik.  

Memiliki kekuatan sendiri tidak menyelesaikan apakah mereka dapat 

menggunakan kekuasaan itu secara sah. Otoritas politik lebih terkait erat dengan 

legitimasi politik. Otoritas politik menggambarkan siapa atau apa yang memiliki 

otoritas moral untuk menjatuhkan atau menentukan hukum secara paksa, legitimasi 

politik menjelaskan mengapa mereka memiliki otoritas. Tantangan memberikan 

kriteria untuk legitimasi politik berasal dari penentuan secara tepat ruang lingkup hak 

untuk memaksakan hukum. Kriteria harus cukup luas untuk menjelaskan mengapa 

negara memiliki hak untuk memaksakan undang-undang terhadap sebagian besar 

warganya. Artinya, kriteria harus menjelaskan mengapa negara memiliki hak untuk 

menggunakan otoritas koersif. Para pakar sosial menekankan pentingnya persetujuan 

sebagai dasar untuk legitimasi politik, dalam pandangan ini pemerintah memiliki hak 

untuk memaksa karena mereka menyerahkan diri kepada pemerintah, sedangkan 

kebanyakan orang tidak secara eksplisit menyerahkan diri kepada pemerintah. Karena 

kebanyakan orang tidak secara eksplisit menyerahkan diri kepada pemerintah, 

pandangan persetujuan yang diubah menyatakan bahwa fakta yang akan  disetujui 

ketika dihadapkan dengan opsi cukup untuk memberikan legitimasi pemerintah.  

Munculnya lembaga internasional juga menimbulkan pertanyaan baru tentang 

legitimasi. Beberapa lembaga internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO) atau pengadilan dunia, berusaha untuk memutuskan dan menegakkan aturan 

yang berlaku secara internasional. Menentukan apakah WTO dapat secara sah 

menjatuhkan sanksi mungkin lebih rumit daripada menentukan keabsahan negara-



32 
 

negara domestik. Menilai legitimasi lembaga internasional melibatkan penilaian apa 

yang memberikannya hak untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara dan, mengingat 

pengaruh luas yang akan dimiliki keputusan tersebut terhadap individu, apakah 

memiliki otoritas yang sah atas suatu negara juga memberikan kewenangan yang sah 

atas warga negara tersebut. Menyalahkan hubungan yang sah antara ketiga tingkat ini, 

warga negara, negara bagian, dan lembaga internasional, memiliki implikasi lebih 

lanjut pada intervensi internasional.  

Ian Clark dalam bukunya menjelaskan terkait legitimasi kontemporer ia 

memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi praktik legitimasi yang berkaitan 

dengan keanggotaan dan perilaku dimana didalamnya mencakup norma-norma 

internasional khusus seperti  legalitas, moralitas, dan konstitusionalitas. namun, seperti 

yang telah kita lihat, praktik legitimasi tidak secara langsung bersesuaian dengan 

norma-norma ini melainkan adanya mediasi melalui proses politik kontestasi dan 

pembentukan konsensus. proses ini pada gilirannya, disaring melalui distribusi 

kekuasaan yang berlaku. Untuk itu dalam menganalisa legitimasi internasional ini 

Clark menjelaskan terkait unsur-unsur atau elemen untuk memahami bagaimana suatu 

legitimasi intenasional dapat terwujud. legitimasi, pada gilirannya, tidak dapat 

direduksi menjadi institusi atau norma apa pun, tetapi menggambarkan kondisi 

keseimbangan politik yang sangat bergejolak di antara berbagai elemen yang berusaha 

untuk mencapai sebuah legitimasi. Elemen-elemen yang disebutkan oleh Clark 

diantaranya; konsensus dan norma, yang mana norma ini terdapat norma legalitas, 

moralitas dan norma konstitusionalitas.46 

                                                           
46 Clark, Ian. 2005. “Legitimacy in Internasional Society”. Oxford University Press: New York. Hlm 164-
210 
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Gambar 2. 1 Konsep Legitimasi Ian Clark 

Clark berusaha untuk menjelaskan proses melalui prinsip-prinsip terbentuknya 

legitimasi internasional dan menyoroti peran aktor masyarakat dunia sebagai bagian 

dari proses ini. tidak ada aturan yang mengikat secara normatif selain dari yang secara 

konsensus disetujui, konsensus menjadi ukuran yang relevan dimana praktik negara 

harus dinilai sah. Clark mengidentifikasi ada dua prinsip inti legitimasi dalam 

masyarakat internasional. 1. Yang pertama dari prinsip-prinsip ini mengacu pada 

definisi standar negara yang sah dan karena itu berkaitan dengan pertanyaan tentang 

siapa yang diakui sebagai anggota yang berhak dalam masyarakat internasional. 

Pemerintahan yang baik tampaknya telah menjadi kriteria utama untuk diterima sebagai 

anggota penuh masyarakat internasional dan untuk menikmati hak penuh partisipasi di 

dalamnya 2. Prinsip kedua menetapkan norma-norma yang mengidentifikasi tindakan 

negara dalam masyarakat internasional sebagai tindakan yang sah dan karena alasan itu 

berhubungan dengan praktik legitimasi negara dalam masyarakat internasional serta 

dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip dasar hukum internasional. Konsensus tentang norma-norma bersama, dalam 

interpretasi ini, memainkan peran penting bagi legitimasi dalam masyarakat 

Legitimasi

Konsensus Norma

Legalitas Moralitas Konstitusionalitas
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internasional, karena ia meletakkan dasar terakhir untuk menilai setiap aktivitas negara 

sebagai tindakan yang legitimate. legitimasi organisasi internasional berasal dari 

kepercayaan masyarakat internasional untuk secara normatif terikat pada keputusan 

yang diambil di dalamnya. mengidentifikasi tindakan negara dalam masyarakat 

internasional sebagai yang sah dan karena alasan itu berhubungan dengan praktik 

legitimasi negara dalam masyarakat internasional dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan konsensus atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum 

internasional.47 

Gagasan mengenai konsensus mengklaim bahwa keputusan dalam institusi 

politik adalah sah sejauh semua warga negara menyetujui mereka dengan satu atau lain 

cara. Pengaruh konsensus terlihat dalam prosedur pengambilan keputusan yang konkret 

seperti dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Legitimasi akan 

didapatkan dengan mendapatkan persetujuan sebanyak mungkin dari individu atau 

mayoritas, mayoritas akan memperkuat keputusan dari legitimasi selanjutnya. 

Konsensus adalah tentang persetujuan dalam proses pengambilan keputusan untuk 

menyetujui keputusan, lembaga, atau rezim politik.48 

Selain adanya keterkaitan antara legitimasi dengan konsensus, Legitimasi 

berkaitan erat dengan sejumlah norma internasional dan Clark membahas norma 

tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu sebagai norma legalitas, moralitas, dan 

konstitusionalitas. Menurut Clark gagasan legitimasi selalu dimediasi melalui 

                                                           
47 Christian Schneider. 2005. “The Challenged Legitimacy of International Organisations: A Conceptual 
Framework for Empirical Research”. University of Zurich: Switzerland . diakses dari: 
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2005/papers/schneider_bc2005.pdf hlm 6 
48 Clark, Ian. 2005. “Legitimacy in Internasional Society”. Oxford University Press: New York. Hlm 164-
210 

http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2005/papers/schneider_bc2005.pdf
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gabungan norma-norma lain yang berbeda dan tidak dapat dilakukan terhadap mereka 

secara individual. Legitimasi adalah gabungan dan akomodasi antara sejumlah norma 

baik prosedural dan substantif  dan tidak memiliki standar independennya sendiri yang 

dapat diukur tindakannya. Diantara norma-norma itu terdapat ketegangan bahwa ada 

konflik antara legitimasi dan legalitas, ini menyiratkan bahwa ada skala nilai legitimasi 

yang terpisah dalam arti yang sama dan setara bahwa ada seperangkat nilai legalitas, 

legitimasi merupakan salah satu sarana untuk mendefinisikan kembali legalitas dengan 

membandingkannya kedalam norma. Seperti yang dikatakan dalam kamanye 

pemisahan diri Katalonia bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diterima antara apa 

yang diizinkan oleh hukum internasional dan apa yang dituntut oleh moralitas. 

Legalitas tidak akan pernah bisa menjadi satu elemen dari legitimasi, melainkan ada 

beberapa elemen lainnya yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat mendapatkan 

legitimsi, seperti moralitas, dan konstitusionalitas. 49 

Klaim legitimasi yang didasarkan pada moralitas yaitu sesuatu dapat dianggap 

sah meskipun ilegal, dalam kasus ini menegaskan bahwa meskipun tindakan itu tidak 

bermoral tetapi sah adalah dengan mengklaim bahwa meskipun tidak sesuai dengan 

beberapa nilai moral, apa yang dilakukan adalah sah secara hukum.50 Legitimasi tidak 

dapat sepenuhnya diidentifikasi dengan legalitas atau moralitas, juga tidak dapat 

sepenuhnya diidentifikasi dengan konstitusionalitas. Meskipun demikian, sekarang 

praktek legitimasi sangat memperhatikan kode konstitusionalitas, dan dengan klaim 

tentang pelanggaran mereka. norma konstitusionalitas memiliki kapasitas lebih besar 

                                                           
49 Ibid hlm 191 
50 ibid hlm 207 
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dibanding norma lainnya, dan perlu diketahui bahwa aturan konstitusional tidak mudah 

dirubah.51 

2.2.2 Secession Theory 

Pavkovic dalam bukunya mengutip dari James Crawford dan Glen Anderson 

mengatakan bahwa pemisahan diri adalah: 

...attempts at secession – which may be defined as the 

creation of a State by the use or threat of force without the 

consent of the former sovereign -...(James Crawford) 52 

‘[t]he withdrawal of territory (colonial or non-colonial) 

from part of an existing state to create a new state’ (Glen 

Anderson).53 

 

Telah disepakati oleh para ahli bahwa pemisahan diri melibatkan pembentukan 

negara baru dengan penarikan wilayah dan populasi dari negara yang ada.54 Sedangkan 

Pengertian gerakan social adalah serangkaian tindakan kolektif yang dilakukan untuk 

membawa perubahan dalam struktur sosial, di dalamnya terdapat kelompok yang 

berfokus pada isu-isu sosial. Sedangkan pengertian gerakan politik adalah sekumpulan 

orang-orang dengan ide-ide politik yang sama bersatu untuk mengadakan perubahan-

perubahan pada lembaga-lembaga politik atau ingin menciptakan suatu tatanan 

masyarakat yang baru dengan memakai cara-cara politik. 55 

Menurut Buchanan, dalam penentuan nasib sendiri tidak harus selalu 

melibatkan hak untuk pemisahan diri, masih ada cara lain seperti dengan diberikannya 

                                                           
51 Ibid  
52 Pavković, Aleksandar. 2015. “Secession: A Much Contested Concept”. Macquarie University: 

Sydney. Hlm 6. 
53 Ibid. Hlm 9. 
54 Ibid. Hlm 1. 
55 Rao,Hayagreeva. Calvin Morrill. Mayer N. Zald. 2000. “Power Plays: How Social Movements and 

Collective Action Create New Organizational Forms”. Berkeley Law Scholarship Repository. Hlm 242. 
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kedaulatan ataupun otonomi oleh pemerintah pusat.56 Pemisahan diri harus mencakup 

klaim atas wilayah yang sah, namun wilayah disini menjadi permasalahan karena 

pemisahan diri sangat jauh berbeda dengan emigrasi, pemisahan diri tidak hanya 

melibatkan pemutusan politik saja melainkan juga pengambilan tanah, Para secessionist 

beranggapan bahwa mereka memiliki hak atas wilayah yang dipermasalahkan, oleh 

karena itu adanya keharusan untuk melihat faktor historis tentang hak yang sudah ada 

sebelumnya untuk wilayah tersebut. Beberapa ahli seperti Buchanan berargumen 

bahwa  pemisahan diri hanyalah pengambilalihan kembali wilayah oleh pemilik yang 

sah dengan kata lain merebut kembali apa yang sudah dicuri. Secara harfiah, dilihat dari 

sejarah bahwa adanya aneksasi yang tidak adil sehingga adanya kembali tuntutan untuk 

pengembalian wilayah tersebut. Klaim atas wilayah menurut Buchanan didasarkan 

pada faktor historis tentang hak yang sudah ada sebelumnya untuk wilayah tersebut. 57 

Entitas yang ingin memisahkan diri biasanya menunjukan bahwa mereka adalah 

korban dari  “redistribusi diskriminatif” oleh pemerintah pusat. Redistribusi 

diskriminatif disini Buchanan mengartikannya dengan kerugian yang didapatkan oleh 

suatu entitas akibat dari pembebanan pajak yang berlebihan oleh pemerintah pusat, 

kebijakan atau peraturan yang menghambat entitas, maupun program ekonomi yang 

pada dasarnya hanya menguntungkan bagi sebagian kelompok. Sebagai contoh, 

pemerintah pusat memberlakukan pajak yang lebih tinggi pada salah satu kelompok 

atau entitas tertentu, sementara adanya perlakuan maupun pembangunan yang tidak adil 

                                                           
56 Buchanan, Allen. 1992. “Self-Determination and the Right to Secede”. Journal of International Affairs 

Vol. 45, No. 2 Hlm 351 
57 Ibid Hlm 353 
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serta adanya batasan-batasan perekonomian yang harus di taati oleh kelompok 

tersebut.58 

Selain redistribusi diskriminatif, Buchanan menjelaskan mengenai “pelestarian 

budaya” yang memiliki keterkaitan untuk pengesahan sebuah pemisahan diri. 

Pelestarian budaya dapat menjadi justifikasi untuk pengesahan pemisahan diri apabila 

terpenuhinya kondisi seperti  budaya yang dipermasalahkan terancam kepunahannya 

atau paling tidak adanya prospek kematian yang besar dalam waktu dekat.59 

Selain Buchanan, Pantazopolous dalam tesisnya menjelaskan terkait gerakan 

separatis dan keinginan sebuah wilayah untuk memisahkan diri dengan mother 

statenya. Dalam bukunya, Pantazopolous mengawalinya dengan membedakan antara 

pemisahan diri dengan separatisme. Menurutnya, pemisahan diri adalah permintaan 

dari suatu entitas untuk menarik diri secara formal dari otoritas politik pusat 

berdasarkan tuntutan untuk sebuah kemerdekaan, sedangkan separatism hanyalah 

permintaan suatu entitas akan diberikannya otonomi formal oleh pemerintah pusat.60  

Thesis ini mencoba untuk merumuskan sebuah teori tentang alasan pemisahan 

diri yang dibenarkan secara hukum internasional, kemudian menyajikan beberapa 

gerakan separatis melalui perspektif sejarah. Sebuah teori pemisahan diri (Secession 

Theory) harus mengandung beberapa unsur seperti harus mencakup prasayarat 

pemisahan diri, bangkitnya gerakan separatis dan keefektifan tindakan mereka, respon 

                                                           
58 Ibid Hlm 354 
59 Ibid Hlm 357 
60 Pantazopolous, Panagiotis. 1995. ”Secessionist Movement: An Analytical Framework”. Honor Theses. 

OpenSIUC: Southern Illinois University of Carbondale.hlm 1 
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pemerintah pusat, perkembangan konfrontatif antara unit separatis dan negara tuan 

rumah, dan penyelesaian krisis separatis berdasarkan peraturan normative. 61 

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, terdapat juga penjelasan 

mengenai secession theory yang didalamnya memiliki beberapa elemen penting bahwa 

Secession itu akan sah hanya dalam keadaan tertentu apabila elemen-elemen ini 

terpenuhi: 1). Wilayah; 2). Meningkatkan level keragaman; 3). Perubahan tujuan; 4). 

Redistribusi diskriminatif; 5). Peningkatan Efisieni; 6). Nasionalisme primordial; 7). 

Pelestarian Budaya; 8). Antisipasi ancaman; 9). Ketidakadilan; 10) . Kelangsungan 

hidup / Perdagangan. 62 

Pantazopolous mengatakan bahwa organisasi antar pemerintah yang memiliki 

kekuatan dan pengaruh untuk mempengaruhi keberhasilan dari pemisahan diri.63 

Pantazopolous juga memberikan studi kasus beberapa Negara yang melakukan 

pemisahan diri seperti pemisahan Katanga dari Kongo, pemisahan Naga dari India, 

pemisahan diri Biafra di Nigeria, pemisahan Eritrea di Ethiopia, dan pemisahan diri 

Quebec di Kanada.  

Kesimpulan dari tulisan milik Pantazopolous, ia menghitung poin dari 1-10, 

dimana 1-10 ini adalah elemen-elemen yang telah dijelaskan sebelumnya, dan di 

aplikasikan pada studi kasusnya. Dari hasilnya beliau menyimpulkan bahwa teori 

tersebut benar adanya, ada empat negara yang memiliki nilai tertinggi yaitu Bangladesh 

(9/10), Sudan Afrika (9/10), Kurdi (7/10), dan Eritrea (9/10). Sedangkan negara yang 

mendapatkan dukungan rendah adalah Katangese (5/10), Biafrans (4/10), Naga (3/10), 

                                                           
61 Ibid hlm 2 
62 Ibid hlm 8-14 
63Ibid hlm 30. 
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dan Quebec (3/10), dan tentu saja keempat negara yang mendapatkan poin lebih rendah 

dari 5 tidak berhasil mendapatkan kemerdekaannya karena mereka telah mendapatkan 

status otonomi atau federal. Gerakan pemisahan diri dengan tingkat legitimasi yang 

lebih tinggi dari 5/10 lebih mungkin untuk di dukung oleh PBB maupun IGO, dengan 

demikian tingkat keberhasilan akan lebih tinggi pula, sedangkan tingkat legitimasi yang 

rendah kurang dari 5/10 akan lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

2.3.1 Definisi Konseptual 

2.3.1.1 Teori Pemisahan Diri 

Pantazopolous dalam tulisannya mengutip dari Beran mengatakan bahwa 

pemisahan diri adalah adalah: 

 “Secession is demand for formal withdrawal from a 

central political authority by a member unit on the basis of a 

claim to independent sovereign status”. –Beran 1984.64 

 

Pengertian dari Secession telah disepakati oleh para ahli bahwa pemisahan diri 

ini melibatkan pembentukan negara baru dengan penarikan wilayah dan populasi dari 

negara yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel-variabel dari 

teori pemisahan diri yang di ambil dari Pantazopolous, berikut adalah definisi masing-

masing dari variable:  

1). Wilayah; dalam artian legitimasi gerakan separatis bergantung pada 

keberadaan wilayah yang ditentukan, dan penerapan prinsip kekerasan, bahwa ketika 

terjadi sebuah kekerasan maka dapat meningkatkan legitimasi kelompok yang ingin 

                                                           
64 Ibid hlm 1. 
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memisahkan diri. Kelompok yang memisahkan diri harus mampu mengakomodasi 

minoritas di wilayah tersebut dengan cara membeli property mereka dan melindungi 

kepentingan dan hak berekspresi, beragama, berasosiasi, melakukan proses politik serta 

berpartisipasi dalam proses politik jika mereka memutuskan untuk tetap menjadi warga 

negara dari negara yang terbelah. Oleh karena itu keberadaan mayoritas yang 

memisahkan diri dalam wilayah yang ditetapkan harus meningkatkan legitimasi 

kelompok tersebut. Wilayah disini diartikan bahwasanya wilayah ini tidak hanya 

didefinisikan secara kultural.65 

2). Meningkatkan level keragaman; memiliki keunikan baik secara kultural 

maupun historis, dan sejauh mana tingkat keragaman tersebut memiliki perbedaan 

dengan host state. Argumen untuk meningkatkan keragaman menjadi lebih kuat ketika 

kelompok entitas yang memisahkan diri tidak memiliki perwakilan politik di negara 

tuan rumah, untuk itu kelompok yang memisahkan diri harus mampu memperlihatkan 

sejauh mana tingkat keragamannya pada dunia dengan cara asosiasi budaya, dan 

keanggotaan dalam organisasi internasional.66 

3). Perubahan tujuan; kelompok yang ingin memisahkan diri dari sebuah negara 

dapat dimungkinkan apabila pemerintah pusat tidak memenuhi tujuan dan harapan dari 

suatu entitas.67 

4). Redistribusi diskriminatif; dalam artian pemerintah pusat secara sistematis 

menarik sumber daya maupun pajak hanya dari entitas tersebut dan memanfaatkannya 

                                                           
65 Pantazopolous, Panagiotis. 1995. ”Secessionist Movement: An Analytical Framework”. Honor Theses. 

OpenSIUC: Southern Illinois University of Carbondale.hlm 8 
66 Ibid hlm 8 
67 Ibid hlm 9 
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di mana adanya eksploitasi yang tidak adil terhadap sejumlah warganya, sementara 

daerah lain menikmati standar hidup yang sama.68 

5). Peningkatan Efisiensi; terjadinya peningkatan efisisiensi insfrastruktur dan 

administrasi pada pemerintah pusat dengan kata lain pemerintah pusat memanfaatkan 

suatu entitas untuk dapat meningkatkan infrastrukturnya, oleh karena itu terjadi 

penurunan efisiensi infrastruktur pada wilayah yang ditempati oleh entitas tersebut.69 

6). Nasionalisme Primordial; mengacu pada kelompok individu yang memiliki 

budaya, agama, tradisi bersama, bahasa, etika, kebiasaan dan sejarah yang sama.70 

7). Pelestarian budaya; sebuah entitas dapat bersaing untuk memisahkan diri 

jika mereka merasa bahwa budaya mereka benar-benar terancam punah.71 

8). Antisipasi ancaman; terkadang pemerintah pusat bersifat agresif kepada 

suatu kelompok/entitas, oleh karena itu entitas yang ingin memisahkan diri harus 

mempersiapkan pertahanannya dengan memperkuat status ekonomi dan militernya, 

termasuk meminta bantuan dari negara lain maupun IGO.72 

9). Ketidakadilan; mayoritas di negara host state bertindak agresif terhadap 

kelompok minoritas adanya kekerasan dan mengancam untuk memusnahkannya serta 

adanya pengambilan suatu wilayah secara tidak adil oleh pemerintah pusat. 73 

10). Kelangsungan hidup / perdagangan; pemisahan diri akan dikatakan layak 

apabila entitas sudah mampu melakukan perdagangan untuk kelangsungan hidup 

                                                           
68 Ibid hlm 9-10 
69 Ibid hlm 10-11 
70 Ibid hlm 11-12 
71 Ibid hlm 12-13 
72 Ibid hlm 13 
73 Ibid hlm 13-14 
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daripada entitas itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan akan 

lebih baik jika entitas mampu untuk melakukan perdagangan bebas.74 

2.3.2 Definisi Operasional 

Dalam menganalisa proses pemisahan diri yang terjadi di Catalonia, penulis 

akan mengoperasionalkan data yang penulis dapat kedalam variable dan indikator yang 

penulis turunkan dari definisi kemudian nantinya akan penulis jadikan ukuran dan 

rujukan empiris dalam penelitian ini. 

Variable pertama dari teori pemisahan diri adalah wilayah; penulis akan melihat 

apakah Catalonia memiliki hak atas wilayahnya dilihat dari factor sejarah, dan melihat 

apakah di Catalonia sendiri terdapat kelompok minoritas yang mendapatkan perilaku 

kasar dari host state. Kedua, meningkatkan level keragaman; penulis akan melihat 

tingkat keragaman antara Catalonia dengan Spanyol dan melihat apakah Catalonia 

memiliki keunikan secara kultural maupun historis dan memperlihatkan 

keberagamannya tersebut pada dunia. Ketiga, perubahan tujuan; penulis akan melihat 

perubahan tujuan antara pemerintah Catalonia dan Spanyol. Keempat; redistribusi 

diskriminatif; disini penulis melihat bahwa pemerintah Spanyol berlaku tidak adil 

terhadap Catalonia karena pajak yang dibebankan kepada rakyat Catalonia lebih besar 

jika dibandingkan dengan wilayah lain di Spanyol. Kelima, peningkatan efisiensi; pada 

variable ini penulis tidak melihat adanya peningkatan efisiensi infrastruktur yang 

dilakukan Spanyol, penulis melihat baik Spanyol maupun Catalonia mampu untuk 

meningkatkan efisiensi daerahnya masing-masing. Keenam, nasionalisme primordial; 

dalam variable keenam ini sangat jelas terlihat bahwa Catalonia memiliki kesamaan 

                                                           
74 Ibid hlm 14-15 
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bahasa dan budaya. Ketujuh, pelestarian budaya; penulis disini tidak melihat bahwa 

orang-orang Catalan adalah kelompok yang terancam punah. Kedelapan; antisipasi 

ancaman; penulis akan melihat apakah Catalonia sudah mampu untuk mengantisipasi 

ancaman dari Spanyol dengan peningkatan ekonomi, militer dan bantuan asing. 

Kesembilan, ketidakadilan; penulis disini tidak melihat kekerasan yang dilakukan oleh 

pemerintah Spanyol, bahkan disini Catalonia sudah diberikan otonomi oleh Spanyol 

agar dapat mengola wilayahnya sendiri. Variable terakhir, kelangsungan hidup / 

perdagangan; penulis melihat bahwa Catalonia sudah mampu melakukan perdagangan 

karena memiliki kekayaan sumberdaya dan industry modern, dari sini pula penulis akan 

melihat apakah Catalonia sudah mampu untuk melakukan free trade.  

Tabel 2. 1 Operasionalisasi Teori Pemisahan Diri 

Teori Variabel Indikator 

Teori 

Pemisahan Diri 

1). Wilayah 

 Keberadaan wilayah 

berdasarkan factor sejarah dan 

hak atas wilayah tersebut. 

 Adanya tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh host state 

kepada entitas di wilayah 

tersebut. 

2). Meningkatkan Level 

Keragaman 

 Memiliki keunikan secara 

kultural maupun historis dengan 

melihat tingkat perbedaan dan 

keragaman antara host state 

dengan entitas. 

 Memiliki perwakilan politik di 

pemerintah pusat. 

 Kemampuan suatu entitas untuk 

meningkatkan keragaman secara 

global dengan cara asosiasi 

budaya, dan keanggotaan dalam 

organisasi internasional. 
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3). Perubahan Tujuan 
 Host state tidak memenuhi 

harapan dan tujuan dari entitas 

4). Redistribusi 

Diskriminatif 

 Adanya eksploitasi yang tidak 

adil 

 Host state menarik sumber daya 

maupun pajak hanya dari salah 

satu entitas. 

5). Peningkatan Efisiensi 

 Adanya peningkatan efisiensi 

infrastruktur & administrasi 

pada host state. 

 Adanya penurunan efisiensi 

infrastruktur & administrasi 

pada entitas. 

6). Nasionalisme 

Primordial 

 Memiliki persamaan budaya, 

agama, tradisi, bahasa, etika, 

kebiasaan & sejarah. 

7). Pelestarian Budaya 
 Terancam punahnya budaya 

dari suatu entitas. 

8). Antisipasi Ancaman 

 Memperkuat status ekonomi 

dan militer. 

 Meminta bantuan dari negara 

lain maupun IGO. 

9). Ketidakadilan 

 Adanya ketidakadilan dalam 

bentuk kekerasan dan tindakan 

agresif terhadap entitas. 

 Adanya Ancaman untuk 

memusnahkan. 

 Adanya pengambilan wilayah 

secara tidak adil. 

10). Kelangsungan hidup 

/ Perdagangan 

 Mampu melakukan 

perdagangan. 

 Adanya prospek untuk 

melakukan perdagangan bebas. 

 

Penulis akan mengaplikasikan sepuluh elemen ini kedalam pemisahan diri 

Catalonia, gerakan pemisahan diri akan sah dan di akui oleh masyarakat internasional 

apabila minimal 5/10 dari elemen ini terpenuhi, namun jika entitas mendapatkan kurang 
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dari 5 maka entitas akan dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan pengakuan 

untuk melakukan pemisahan diri. Berikut adalah hasil sementara dari Operasionalisasi 

teori pemisahan diri: 

Tabel 2. 2 Operasionalisasi Teori Pemisahan Diri 

No Variabel Ya/Tidak Operasionalisasi 

1. 

Wilayah Tidak 

Catalonia tidak memiliki hak atas 

wilayahnya karena dilihat dari 

sejarahnya, ratu Isabella yang menikah 

dengan raja Ferdinan I memberikan 

wewenang kepada Catalonia untuk 

mempertahankan hak tradisional & 

parlemennya, tapi bukan berarti pada 

saat itu membebaskan Catalonia untuk 

keluar dari Spanyol. 

2. 

Meningkatkan Level 

Keragaman 
Tidak  

Tidak adanya peningkatan keragaman 

dari Catalonia, penulis tidak melihat 

adanya usaha yang dilakukan oleh 

Catalonia seperti asosiasi budaya 

maupun keanggotaan dalam Organisasi 

Internasional untuk meningkatkan 

keragamannya, padahal Catalonia 

sudah memiliki perwakilan di 

pemerintah pusat yang seharusnya 

sudah mampu melakukan hal tersebut. 

Kerjasama tersebut untuk 

memperlihatkan sejauh mana 

keragaman yang dimiliki Catalonia 

memiliki perbedaan dengan pemerintah 

pusat.   

3. 

Perbedaan Tujuan Tidak  

Tidak adanya perbedaan tujuan karena 

Catalonia adalah nation state yang 

memiliki kewenangannya untuk 

mengatur tujuannya sendiri. 

4. 

Redistribusi 

Diskriminatif 
Ya 

Adanya perbedaan pajak yang lebih 

besar yang harus dibayar oleh rakyat 

Catalan kepada pemerintah pusat. 

Catalan menerima redistribusi pajak 

yang tidak adil dari Madrid terutama 

tahun 2014. 

5. 

Peningkatan Efisiensi Tidak  

Tidak adanya penurunan efisiensi 

infrastruktur di Catalonia, baik 

Catalonia maupun Spanyol mampu 
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sama-sama meningkatkan 

infrastrukturnya. 

6. Nationalisme 

Primordial 
Ya 

Catalan memiliki kesamaan budaya dan 

bahasa. 

7. 
Pelestarian Budaya Tidak 

Keberadaan Catalan tidak terancam 

kepunahannya. 

8. 

Antisipasi Ancaman Tidak  

Catalonia tidak memiliki persiapan 

militer untuk melawan Spanyol apabila 

suatu saat Spanyol bertindak agresif.  

9. 

Ketidakadilan Tidak  

Pemerintah Spanyol tidak bertindak 

agresif sebelum dilakukannya upaya 

referendum oleh Catalonia. 

10. 

Kelangsungan hidup / 

Perdagangan 
Ya  

Kondisi perekonomian Catalonia yang 

sangat baik dibuktikan dengan 

peningkatan sector ekonomi dalam 

setiap tahunnya, dari sector ekonomi 

tumbuhnya sector industri Catalan 

sebanyak 3,9% tahun 201775 dengan 

GDP mencapai 19,4%. 

6 Total 3/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 ACN. 2018. “Catalan Economy Grew by  3,4% Last Year”. Barcelona. Di akses dari: 

http://www.catalannews.com/business/item/catalan-economy-grew-by-3-4-last-year 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses gerakan pemisahan diri yang terjadi di Katalonia gagal karena tidak mendapatkan legitimasi dari 

pemerintah pusatnya yaitu Spanyol dan tidak adanya pengakuan dari komunitas internasional karena untuk 

dapat mendapatkan pengakuan berdasarkan teori pemisahan diri minimal elemen yang terpenuhi adalah 5 

dari 10 agar masyarakat internasional dapat memandang secession tersebut dan memberikan 

pengakuannya, namun disini penulis melihat Catalonia hanya memenuhi 3 dari 10 elemen yang tentunya 

akan memberatkan dalam mendapatkan pengakuan secara global untuk mendapatkan legitimasi. 

 

Katalonia merupakan daerah terkaya dan terindustrialisasi di Spanyol, serta 

salah satu daerah yang paling mandiri. Karena perbedaan identitas & budaya 

banyak orang Katalan yang menganggap diri mereka sebagai negara yang 

terpisah dari Spanyol, sebanyak 90%  dari hasil voting Katalan menginginkan 

merdeka dari Spanyol. 

Teori Pemisahan Diri 

Spanyol merespon negative keinginan Catalonia untuk memisahkan diri 

sehingga terjadinya sebuah kegagalan seccession. 

Perubahan 

Tujuan 
Peningkatan 

Efisiensi 

Antisipasi 

Ancaman 

Redistribusi 

Diskriminatif 

Meningkatkan 

Level Keragaman 
Nasionalisme 

Primordial 

Pelestarian 

Budaya 

ketidakadilan 

Kelangsungan 

hidup/perdagangan 

wilayah 

Konsep Legitimasi 
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2.5 Argumen Utama 

Dalam kasus Katalonia, yang menjadi argument utama bagi penulis adalah 

proses gerakan pemisahan diri yang terjadi di Katalonia gagal karena tidak 

mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusatnya yaitu Spanyol dan tidak adanya 

pengakuan dari komunitas internasional karena untuk dapat mendapatkan pengakuan 

berdasarkan teori pemisahan diri minimal elemen yang terpenuhi adalah 5 dari 10 agar 

masyarakat internasional dapat memandang secession tersebut dan memberikan 

pengakuannya, namun disini penulis melihat Catalonia hanya memenuhi 3 dari 10 

elemen yang tentunya akan memberatkan dalam mendapatkan pengakuan secara 

global. 

 

  



50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Bab 3 ini berisi penjelasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan beserta aspek-aspek didalamnya seperti 

jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, 

dan sistematika penulisan yang kemudian akan dijadikan sub-bab dalam bab 3 ini. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan fenomena, gejala, dan 

peristiwa yang terjadi.76 Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan dan 

menjabarkan secara jelas dan sistematis tentang fenomena yang akan penulis teliti 

dimana penulis akan menjelaskan secara deskripsi perihal legitimasi gerakan 

pemisahan diri Catalonia dalam memperjuangkan nasionalisme kemerdekaan Catalonia 

dari Spanyol secara detail dan rinci. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini di fokuskan pada kegagalan secession movement 

yang terjadi di Catalonia pada tahun 2012-2017. 

                                                           
76 Dr. Ulber Silalahi, MA. 2009. “Metode Penelitian Sosial”. PT.Refika Aditama: Bandung. Hlm 27. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan. 

Penulis menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku, tesis, jurnal, artikel 

dan data-data faktual yang ditemukan dari website dan sumber data lainnya yang terkait 

dengan fokus penelitian. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian dimana 

temuan-temuan dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur perhitungan dan 

pengumpulan data statistik atau perhitungan lainnya, karena penelitian ini adalah 

penelitian dimana peneliti berusaha memahami dan menggambarkan makna suatu 

fenomena melalui perspektif peneliti itu sendiri.77 Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang sedang diteliti melalui data-data 

sekunder yang telah diperoleh melalui studi literatur. Data-data yang telah diperoleh 

tersebut akan dikumpulkan untuk dilakukan intepretasi data untuk menjelaskan hasil 

analisa data. 

3.5 Sistematika Penulisan 

1) BAB I adalah bab pendahuluan dimana di dalamnya terdapat latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

2) BAB II adalah bab yang menjelaskan studi terdahulu, kerangka konseptual dan 

hipotesis. 

                                                           
77 Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Malang. Diakses melalui http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf pada 

tanggal 8 Februari 2018. 

http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
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3) BAB III adalah bab metode penelitian didalamnya menjelaskan jenis penelitian, 

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan 

sistematika penulisan. 

4) BAB IV adalah bab yang berisi gambaran umum, penulis akan membahas 

mengenai sejarah Catalonia bergabung dengan Spanyol, Sejarah gerakan 

pemisahan diri Katalonia, referendum 2014, dan referendum 2017. 

5) BAB V adalah bab yang berisi hasil dan pembahasan, di bab ini penulis akan 

mengoperasionalkan teori yang penulis pakai kedalam penelitian yang akan 

penulis teliti. 

6) BAB VI adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

Sejarah Katalonia Bergabung dengan Spanyol 

4.1 Sejarah Catalonia bergabung dengan Spanyol 

 Secara historis Katalonia memang bukanlah bagian dari Spanyol, orang-orang 

Katalonia menikmati sekitar 700 tahun kemerdekaan total atas wilayahnya sebelum 

penggabungan secara bertahap dengan Kastilia. Kastilia adalah kerajaan yang menjadi 

bagian dari Spanyol sedangkan Katalonia merupakan bagian dari kerajaan Aragon 

dimana tentunya kedua kerajaan ini berhubungan baik pada masa itu. Kemudian pada 

tahun 1469 Ferdinand I dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia menikah, 

menciptakan persekutuan dinasti kerajaan dan meletakkan dasar-dasar Kerajaan 

Spanyol. Namun pada masa itu meskipun Katalonia sudah menjadi bagian dari 

Mahkota Aragon, Katalonia diberikan otonomi luas oleh Ratu Isabella untuk dapat 

 Sumber: https://www.dailykos.com/stories/2017/11/11/1714790/-A-

Clarification-About-Catalan-History 

 

Gambar 4. 1 Peta Kerajaan Kastilia dan Kerajaan Aragon 
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mempertahankan hak tradisional dan parlemennya sendiri, yang dinamakan Catalan 

Corts. 78 

Katalonia mencapai undang-undang otonomi pada tahun 1932 hukum ini secara 

hierarkis berada di tempat kedua setelah Konstitusi Spanyol dan mengakui 

pemerintahan sendiri oleh Catalonia. Namun statuta Otonomi dihapus di bawah 

Pemerintahan Francisco Franco, seorang jenderal yang mendirikan negara totaliter di 

Spanyol dari 1939 hingga kematiannya pada 1975.79 Pada saat yang sama, bahasa 

Catalan secara resmi dihapus dari kehidupan publik. Otonomi Catalonia kembali 

dipulihkan pada tahun 1978 setelah sentiment nasionalis Catalan mulai muncul, periode 

peningkatan nasionalisme ini dikenal sebagai "Renaixenga".80 

Sumber Foto: Democratic Progress Institute 

                                                           
78 Barcia, Marta Garcia. 2014. “Catalonia: The New European State?”. ILSA Journal of International 

and Comparative Law. Vol 20:3. Hlm 400-401 
79 Democratic Progress Institute. 2016. “Catalonia from 2012-2016”. DPI Briefing Note: London. Hlm 

3-4. 
80 Barcia, Marta Garcia. Op.cit. 

Gambar 4. 2 Privinsi di Katalonia 
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Saat ini Katalonia mengacu pada wilayah komunitas otonom yang terletak di 

Utara-Timur Spanyol, di perbatasan Perancis-Spanyol. Ini terdiri dari empat provinsi: 

Girona, Lleida, Tarragona, dan Barcelona. Ibukotanya dan kota terbesar adalah 

Barcelona, kota terbesar kedua di Spanyol. 

Berikut penulis tampilkan timeline peristiwa untuk memudahkan pembaca 

memahami sejarah Katalonia bergabung dengan Spanyol: 

Tabel 4. 1 Timeline Peristiwa Katalonia Abad 12 - 1975 

Tahun Peristiwa 

Abad 12 Penyebutan pertama istilah Katalonia 

Integrasi ke Spanyol 

1469 

Ferdinand I dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilla menikah, 

menciptakan persekutuan dinasti kerajaan dan meletakkan dasar-

dasar kerajaan spanyol. Namun Katalonia mempertahankan hak 

tradisional dan parlemennya sendiri dinamakan "Catalan Corts". 

1640 
"Perang Reapers" Catalonia melawan kebijakan perpajakan Philip 

IV dari Spanyol. 

1716 Penghapusan penggunaan bahasa Katalan secara administratif. 

Bangkitnya Sentimen Nasionalis 

Abad 19 

Katalonia berada di garis depan industrialisasi di Spanyol dan 

mengalami kebangkitan budaya, oleh karena itu Katalan memulai 

sebuah gerakan untuk menghidupkan kembali budaya Katalan dan 

bahasa, yang menyebabkan bangkitnya nasionalisme Katalan. 

1931 
Spanyol menjadi republik, Katalan mendapatkan hak otonomi, 

Generalitat diciptakan dibawah kepemimpinan sayap kiri Katalonia. 

1936 

Pemberontakan pasukan nasionalis Spanyol dipimpon oleh Gen 

Francisco Franco memicu perang saudara. Katalonia tetap setia pada 

Republik. 

1938 
Franco mengalahkan Katalonia, Republikan runtuh dan Rezim 

diktator Franco bangkit. 

1939-1975 
Penindasan oposisi politik serta otonomi, bahasa dan budaya 

Katalan. Ribuan aktivis di eksekusi dan di asingkan. 

Sumber: http://www.bbc.com/news/world-europe-20345073 

Sebelum penyebutan pertama istilah Katalonia pada tahun 1258 kaum Katalan 

berusaha mengusir orang-orang Moor keluar dari Mediterania sepenuhnya, bangsa 
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Moor menjadi ancaman bagi masa lalu Katalonia.81  Selama masa pemerintahan Jaume 

I (1213-1276), Katalonia mampu menaklukkan Mallorca pada 1229, Ibiza pada 1235 

dan Valencia pada 1238. Menyadari perlunya dialog antara penguasa dengan rakyatnya 

maka dibentuklah Catalan Corts sebuah badan konsultatif dimana didalamnya terdapat 

tiga tingkatan kelas yaitu bangsawan, ulama dan borjuis. Selama abad berikutnya, 

perluasan berlanjut dengan penaklukan Sisilia, Sardinia, dan Yunani Selatan, termasuk 

Athena, dan proses demokrasi meningkat dengan didirikannya Diputació del General, 

awalnya badan pemungut pajak yang kemudian menjadi Generalitat de Catalonia. 

Tabel 4. 2 Timeline Peristiwa dari Tahun 1975 - 2006 

Otonomi di pulihkan 

1975 
Franco meninggal, munculnya proses demokratisasi dibawah raja 

baru, Juan Carlos. 

1977 Generalitat dipulihkan dibawah kepemimpinan Josep Tarradellas. 

1979 

Katalonia diberi undang-undang otonomi dan di akui sebagai 

"kewarganegaraan". Catalan menjadi bahasa resmi, gabungan 

Katalonia dengan bahasa Spanyol. 

Agustus 

2006 

Versi undang-undang Katalonia yang mulai direformasi mulai 

berlaku, memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dan 

otonomi keuangan. Dalam pembukaaannya juga menggunakan kata 

"nation" untuk menggambarkan Catalonia. 

Sumber: http://www.bbc.com/news/world-europe-20345073 

 Pemerintahan Franco yang diktator menyebabkan terjadinya perang saudara, 

penindasan, dan dicabutnya otonomi Katalan, setelah kematian Franco masyarakat 

Katalan mulai mengendalikan nasib mereka untuk mengembalikan otonomi yang 

sebelumnya dicabut oleh pemerintahan Franco terutama dalam penggunaan bahasa 

Katalan. 

                                                           
81 Moor adalah orang-orang yang menyeberangi Selat Gibraltar dan menyebar ke Semenanjung Iberia, 

sebagian orangnya ada yang menetap di Barcelona pada masa itu.  
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Tabel 4. 3 Timeline Peristiwa 2009 - 2010 

Krisis Ekonomi 

Desember 

2009 

Antara bulan Desember 2009 dan April 2011, nasionalis Katalan 

mengadakan serangkaian suara informal dan tidak mengikat 

mengenai independensi di kota-kota dan kota-kota regional, 

termasuk ibukota Barcelona. 

Juli 2010 

Pengadilan Konstitusional di Madrid mencoret sebagian dari 

undang-undang otonomi tahun 2006, yang memutuskan bahwa tidak 

ada dasar hukum untuk mengakui Catalonia sebagai sebuah negara 

di Spanyol dan bahwa Katalan tidak boleh diutamakan daripada 

Kastilia di wilayah tersebut. 

Sumber: http://www.bbc.com/news/world-europe-20345073 

Spanyol menjadi salah satu negara yang paling terpengaruh oleh krisis ekonomi 

Eropa pada tahun 2008 dimana jumlah pengangguran di Spanyol semakin meningkat 

setiap tahunnya dan perekonomian Spanyol yang semakin menurun. Katalan 

menganggap bahwa Spanyol memanfaatkan Katalonia untuk memperbaiki kondisi 

domestiknya pada saat krisis, terutama dalam hal pariwisata karena pariwisata 

Katalonia merupakan penggerak terbesar ekonomi Spanyol. Oleh karena hal tersebut 

masyarakat Katalonia mengadakan serangkaian suara informal untuk menuntut 

referendum dari Spanyol karena menganggap Spanyol telah melakukan hal yang 

diskriminatif terhadap Katalonia. 

Tabel 4. 4 Timeline Peristiwa dari tahun 2012 - 2018 

Gerakan Pro kemerdekaan 

Nov-12 
Presiden Katalan, Artur Mas, mengadakan pemilihan untuk 

memberikan dukungan untuk sebuah referendum kemerdekaan.  

Januari 2013 

Parlemen regional Katalonia menyetujui "deklarasi kedaulatan" 

yang bertujuan membuka jalan bagi referendum kemerdekaan dari 

Spanyol pada tahun 2014. 

Maret 2014 

Pengadilan konstitusional Spanyol menetapkan bahwa referendum 

yang direncanakan pada bulan November tentang kemerdekaan 

Catalonia tidak konstitusional. 
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Apr-14 
Parlemen Spanyol menolak usulan dewan regional Katalonia untuk 

mengadakan referendum kemerdekaan pada bulan November. 

Nov-14 

Lebih dari 80% warga Katalan mengambil bagian dalam suara 

informal yang tidak mengikat untuk memisahkan diri dari Spanyol 

memilih kemerdekaan.  

Sep-15 Partai Separatis memenangkan pemilihan daerah. 

Nov-15 
Pemerintahan Katalonia mengadopsi sebuah resolusi yang 

mendukung kemerdekaan. 

Desember 

2015 

Pengadilan Konstitusi Spanyol mencabut tawaran Katalonia untuk 

memulai proses self-determination dari Spanyol. 

Januari 2016 
Majelis regional memilih Carles Puigdemont untuk memimpin 

pemerintahan Katalonia. 

Maret 2017 
Pengadilan melarang Artur Mas untuk menyelenggarakan 

referendum 2014.  

Oktober 

2017 

Katalonia kembali mengadakan referendum kemerdekaan, dengan 

hasil voting sebesar 90% warga Katalan memilih untuk merdeka. 

Januari 2018 

Pemerintah Spanyol memberlakukan Pasal 155 konstitusi yang 

sebelumnya tidak terpakai, yang memberi kekuasaan untuk 

mengelola daerah secara langsung. 

Sumber: http://www.bbc.com/news/world-europe-20345073 

Gerakan untuk menuntut sebuah kemerdekaan bagi Katalan kembali 

berlangsung dari tahun 2012 setelah gerakan untuk menuntut otonomi sebelumnya 

dilakukan dan menemukan titik keberhasilan rupanya Katalonia tidak puas akan apa 

yang telah dicapainya. Upaya-upaya pemisahan diri mulai di lakukan Katalonia dari 

tahun 2012 sampai 2017 dimana hasilnya sama sekali tidak ada titik terang dari 

Spanyol, bahkan dalam referendum terakhir Spanyol memberlakukan Pasal 155 

Konstitusinya agar Katalonia tidak dapat melakukan gerakan serupa di masa depan. 

4.2 Sejarah gerakan pemisahan diri Katalan 

Kerajaan Katalonia adalah wilayah Mahkota Aragon pada akhir abad ke 15, 

ketika Aragon bersatu dengan Mahkota Kastilia untuk membentuk apa yang akan 

menjadi kerajaan Spanyol. Awalnya, berbagai wilayah Aragon termasuk Katalonia 

menyimpan fueros (hukum dan adat istiadat ) dan institusi politik mereka sendiri. Pada 
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tahun 1640 selama perang tiga puluh tahun dan perang Prancis-Spanyol, kaum petani 

Katalan memberontak dan kemudian dimulainya perang Reapers dimana Katalonia 

melawan kebijakan perpajakan Philip IV dari Spanyol. Selama Perang Suksesi Spanyol, 

sebagian besar wilayah Mahkota Aragon mendukung Archduke Charles, pesaing 

Habsburg, melawan pesaing Bourbon. Sekutu Inggris Habsburg menarik diri dari perang 

dengan Perjanjian Utrecht pada 1713, dan tak lama kemudian, pasukan Habsburg 

dievakuasi dari Italia dan dari Spanyol. Ini membuat pemerintah Katalan terisolasi, 

tetapi tetap setia kepada Charles. Setelah pengepungan 14 bulan, Barcelona menyerah 

kepada tentara Bourbon pada 11 September 1714 dimana 11 September merupakan 

tanggal jatuhnya Barcelona juga diperingati sebagai hari nasional Katalonia.82 

Keinginan Katalonia untuk melakukan pemisahan diri sebagian besar berasal 

dari sejarah penganiayaan identitas bahasa dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat kepada Katalan, dan hal tersebut telah terjadi berulang-ulang. Awal mula 

terjadinya separatisme di Katalan adalah pada pertengahan abad 19 yang mana pada saat 

itu dinamakan Renaixença (kebangkitan budaya) yang bertujuan untuk mebangkitkan 

budaya dan bahasa Katalan. Hal tersebut telah meningkatkan nasionalisme Katalan dan 

keinginannya untuk merdeka dari Spanyol. Antara tahun 1850-an dan 1910-an, beberapa 

individu, organisasi, dan partai politik, mulai menuntut kemerdekaan penuh Katalonia 

dari Spanyol.83 

Sekitar abad ke- 20 terdapat partai politik pro-kemerdekaan pertama di 

Katalonia Estat Català yang didirikan pada 1922 oleh Francesc Macià. Estat Català 

                                                           
82 Balfour, Sebastian. 2017. “A Brief History of Catalan Nationalism”. Diakses dari:  
https://www.foreignaffairs.com/articles/spain/2017-10-18/brief-history-catalan-nationalism   
83 ibid 

Sebastian%20
https://www.foreignaffairs.com/articles/spain/2017-10-18/brief-history-catalan-nationalism
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kemudian diasingkan di Perancis selama kediktatoran Primo de Rivera (1923–1930), 

meluncurkan pemberontakan yang gagal dari Prats de Molló pada tahun 1926. Pada 

bulan Maret 1931, setelah penggulingan Primo de Rivera, Estat Català bergabung 

dengan Partit Republicà Català (Partai Republik Catalan) dan kelompok politik 

L'Opinió untuk membentuk Esquerra Republicana de Catalunya (Republik Left of 

Catalonia; ERC), dengan Macià sebagai pemimpin pertamanya. Bulan berikutnya, ERC 

mencapai kemenangan spektakuler dalam pemilihan umum di Katalonia, dari sana 

kemudian Macià memproklamasikan Republik Catalan pada tanggal 14 April 1931, 

tetapi setelah proses negosiasi dengan pemerintah pusat Katalonia kemudian 

mendapatkan otonomi di bawah Generalitat Catalonia yang dihidupkan kembali. 

Catalonia diberikan undang-undang otonomi pada tahun 1932, yang berlangsung sampai 

Perang Saudara Spanyol. 84 

Pada tahun 1938, Jenderal Franco menghapuskan Statuta Otonomi dan 

Generalitat. Setelah kematian Franco pada 1975, Spanyol bergerak untuk memulihkan 

demokrasi. Sebuah konstitusi baru diadopsi pada tahun 1978, yang menegaskan 

"kesatuan tak terpisahkan dari Bangsa Spanyol", tetapi mengakui "hak otonomi 

kebangsaan dan daerah yang membentuknya" lalu kemudian Katalonia mendapatkan 

kembali otonominya. Pihak-pihak independen menolaknya dengan dasar bahwa itu tidak 

sesuai dengan penentuan nasib sendiri Catalan, dan membentuk Comité Català Contra 

la Constitució Espanyola (Komite Catalan Terhadap Konstitusi) untuk menentangnya. 

Konstitusi disetujui dalam referendum oleh 88% pemilih di Spanyol secara keseluruhan, 

dan lebih dari 90% di Catalonia. Hal ini diikuti oleh Statuta Otonomi Catalonia 1979, 

                                                           
84 ibid 
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yang disetujui dalam referendum, dengan 88% pemilih mendukungnya. Pada tahun 

1981, Katalonia mengklaim diskriminasi terhadap bahasa Kastilia, Crida a la Solidaritat 

en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes (Panggilan untuk Solidaritas 

dalam Pembelaan dari Bahasa Catalan, Budaya dan Bangsa), yang menyerukan 

pertemuan massa di Universitas Barcelona, dari sana kemudian gerakan populer muncul. 

Crida mengorganisir serangkaian protes yang memuncak dalam demonstrasi besar-

besaran di Camp Nou pada 24 Juni 1981 sampai 1983, sebagai organisasi budaya, Crida 

segera mulai menuntut kemerdekaan.85 

Statuta otonomi kemudian dilakukan untuk kedua kalinya yaitu pada tahun 2003 

dimana Pemerintah Katalan menghasilkan rancangan untuk Statuta Otonomi baru, yang 

didukung oleh CiU dan disetujui oleh parlemen. Rancangan undang-undang kemudian 

harus disetujui oleh parlemen Spanyol yang bisa membuat perubahan. Partido Popular 

kemudian menentang undang-undang di parlemen Spanyol, menentang 

konstitusionalitasnya di Pengadilan Tinggi Spanyol dimana kasus ini berlangsung empat 

tahun. Selama dan setelah kasus pengadilan, serangkaian referendum simbolis tentang 

kemerdekaan diadakan di kota di seluruh Catalonia. Yang pertama adalah di kota Arenys 

de Munt pada 13 September 2009. Sekitar 40% pemilih yang berhak berpartisipasi, di 

antaranya 96% memilih kemerdekaan. Secara keseluruhan, 552 kota mengadakan 

referendum kemerdekaan antara tahun 2009 dan 2011. Bersamaan  dengan demonstrasi 

yang diselenggarakan oleh Òmnium Cultural dan Assemblea Nacional Catalana (ANC), 

mewakili proses "bottom-up" di mana masyarakat mempengaruhi gerakan politik untuk 

kemerdekaan. Demonstrasi 11 September 2012 secara eksplisit meminta pemerintah 

                                                           
85 ibid 
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Catalan untuk memulai proses pemisahan diri. Segera setelah itu, Artur Mas yang 

menjadi pemimpin dalam gerakan pemisahan diri Katalonia.  

4.3 Referendum 2014 

Terpilihnya Artur Mas menjadi presiden Catalan pada saat itu memiliki tujuan 

yaitu dengan misinya ingin memerdekakan Katalonia dari Spanyol terbukti dengan 

berbagai usaha yang dilakukannya setelah tidak lama menjabat sebagai presiden ia 

mengadakan pemilu untuk memberikan dukungan sebuah referendum kemerdekaan 

Katalonia pada November tahun 2012. Karena usaha yang dilakukan Artur Mas pada 

saat itu gagal kemudian pada pemilu presiden selanjutnya ia merekomendasikan Carles 

Puigdemont sebagai calon presiden Katalonia periode selanjutnya dari partai yang sama 

(PDeCat), dan tentunya suara terbanyak didapatkan oleh partai pro-kemerdekaan 

hingga akhirnya terpilihlah Puigdemont menjadi presiden Catalonia menggantikan 

Artur Mas yang tentunya dengan misi yang sama melanjutkan harapan masyarakat 

Catalonia untuk merdeka dari Spanyol. 

Pada masa pemerintahan Artur Mas adanya upaya untuk demonstrasi pro-

kemerdekaan yang berlangsung di Barcelona pada 10 Juli, menggunakan slogan seperti 

"kami adalah bangsa" (Som una Nació) dan "kami memutuskan" (Nosaltres decidim). 

kelanjutan dari protes serupa selama bulan-bulan sebelumnya kembali di upayakan 

pada 11 September 2012 dengan slogan "Katalonia, Negara baru Eropa" (Catalunya, 

nou Estat d’Europa).86 

                                                           
86 Ibid. 
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Upaya selanjutnya dilanjutkan oleh Carles Puigdemont dengan membentuk 

sebuah gerakan politik regional Katalan yang dikenal sebagai Junt Per Catalunya 

(JxCAT – Together for Catalonia) dan berfokus pada pemilihan kembali mantan 

Presiden Catalan Carles Puigdemont dalam pemilu 21 Desember 2017 di Katalonia 

untuk melanjutkan harapan masyarakat Catalonia. Artur Mas dan pemimpin ERC Oriol 

Junqueras menandatangani perjanjian yang mana ERC akan mendukung CiU pada 

masalah kedaulatan. Pada 11 September 2013, diperkirakan 1,6 juta demonstran 

membentuk rantai manusia yang disebut Catalan Way. Partai politik di Katalonia 

seperti CiU, ERC, ICV-EUiA dan CUP setuju untuk mengadakan referendum 

kemerdekaan pada 9 November 2014, dan hasilnya adalah 80% dari warga Catalonia 

mengatakan “YA” bahwa mereka ingin Catalonia memisahkan diri dari Spanyol.87  

Surat suara dalam voting referendum memuat dua pertanyaan: "Apakah Anda ingin 

Catalonia menjadi Negara?" dan "Apakah Anda ingin Negara ini menjadi 

independen?". 

Pada 9 November 2015, parlemen Katalonia mengeluarkan resolusi yang 

menyatakan dimulainya kembali proses kemerdekaan, diusulkan oleh Junts pel Sí dan 

CUP.  Setelah negosiasi yang berkepanjangan antara Junts pel Sí dan CUP, Artur Mas 

diganti sebagai presiden oleh Carles Puigdemont pada Januari 2016. Demonstrasi pro-

kemerdekaan lebih lanjut terjadi di Barcelona pada bulan September 2015, dan di 

Barcelona, Berga, Lleida, Salt dan Tarragona pada bulan September 2016.  

 

                                                           
87 BBC. 2017. “Catalonia Region Profile” di akses dari: http://www.bbc.com/news/world-europe-

20345071 
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4.4 Referendum 2017 

Pada akhir September 2016, Puigdemont mengatakan kepada parlemen bahwa 

referendum yang mengikat mengenai kemerdekaan akan diadakan pada paruh kedua 

September 2017, dengan atau tanpa persetujuan dari lembaga-lembaga Spanyol. 

Puigdemont mengumumkan pada Juni 2017 bahwa referendum akan berlangsung pada 

1 Oktober, namun pemerintah Spanyol mengatakan bahwa referendum tersebut tidak 

akan terjadi karena bersifat ilegal.  

Katalonia mengadakan referendum kemerdekaan yang disengketakan pada 

tanggal 1 Oktober 2017, pengadilan Spanyol mengumumkan pemungutan suara 

tersebut secara ilegal dan memerintahkan polisi nasional dan Garda Sipil, sebuah unit 

militer yang bertugas untuk melakukan pemolisian domestik, untuk menghentikan 

referendum. Dari sana kemudian banyak korban jiwa sekitar lebih dari 750 orang cedera 

akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi nasional Spanyol sementara 

demonstrasi dimana-mana terus terjadi untuk menuntut pemerintah Spanyol agar 

menyetujui referendum sesegera mungkin. Selain itu banyak tokoh-tokoh penting dari 

Catalonia yang ditahan oleh pemerintah Spanyol seperti Jordi Sánchez dan Jordi 

Cuixart88, pemimpin Omnium Kultural, penahanan ini dilakukan atas perintah seorang 

hakim Spanyol. Keduanya dipandang sebagai tokoh terdepan dalam penyelenggaraan 

referendum kemerdekaan 1 Oktober 2017, karena pemerintah Spanyol menganggap 

bahwa referendum tersebut illegal dan tidak sesuai konstitusi maka pemerintah Spanyol 

menunda untuk menandatangani referendum Catalonia. Meskipun referendum 

ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan adanya tindakan dari polisi Spanyol 

                                                           
88 BBC. 2017. “Spanyol Menahan Sejumlah Tokoh Kemerdekaan Catalunya”. Di akses dari: 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41647692 
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untuk mencegah pemungutan suara di beberapa daerah, menurut pihak berwenang 

Catalan, 90% pemilih mendukung kemerdekaan Katalonia. Pada 27 Oktober 2017, 

Parlemen Catalan memberikan suara secara rahasia untuk menyetujui resolusi yang 

menyatakan kemerdekaan dari Spanyol. Akibatnya, artikel 155 dari konstitusi Spanyol 

diberlakukan dimana pemerintah Catalan diberhentikan dan pemerintahan langsung 

diberlakukan dari pemerintah pusat di Madrid. 
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BAB V 

Faktor Kegagalan Pemisahan diri Catalonia dari Spanyol 
 

5.1 Respon dari Pemerintah Spanyol dan Komunitas Internasional 

Upaya Pemisahan diri Katalonia telah memunculkan reaksi dari berbagai pihak 

baik itu dari pemerintah Spanyol sendiri maupun komunitas internasional, dimana hak 

asasi manusia, demokrasi dan penentuan nasib sendiri adalah perhatian internasional 

dan bukan hanya menjadi masalah internal bagi Spanyol. 

Respon dari pemerintah Spanyol terhadap pemisahan diri Katalonia yaitu 

menganggap bahwa gerakan pemisahan diri Katalonia adalah illegal karena tidak sesuai 

dengan konstitusi maka dari itu Spanyol mengerahkan polisinya untuk mengatasi aksi 

massa terkait gerakan pemisahan diri Katalonia yang mana hal tersebut memunculkan 

kecaman dari berbagai pihak karena Spanyol dianggap tidak menghormati hak asasi 

dari Katalan untuk menentukan nasib sendiri, selain itu Spanyol  memberlakukan pasal 

155 konstitusinya untuk dapat mengambil alih pemerintahan di Katalonia termasuk 

masalah keuangan dan keamanan yang secara efektif membubarkan fungsi 

administratif pemerintah daerah Katalan, pasal 155 konstitusi ini juga memberikan 

kekuatan kepada perdana menteri Spanyol Mariano Rajoy untuk menghapus politisi 

separatis, termasuk Carles Puigdemont, pemimpin Catalan. Mahkamah agung Spanyol 

bahkan menganggap bahwa tidak ada hak konstitusional untuk memisahkan diri yang 

dapat diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Katalan. 

Semakin banyak korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Polisi Spanyol 

kepada rakyat Catalonia yang melakukan demonstrasi dan tidak sedikit juga Catalan 

yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, polisi Spanyol telah melakukan 
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kekerasan fisik secara terang-terangan dan Uni Eropa-pun menyadari hal tersebut. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Uni Eropa biasanya mengutuk mereka yang melakukan 

kekerasan terutama pelanggaran HAM dan akan mempertimbangkan untuk 

menghukum terutama negara anggota yang melakukan hal tersebut. Uni Eropa sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan menjadi persatuan dari negara-negara 

demokratis di Eropa sebagai negara yang berdaulat, tetapi kali ini penulis melihat Uni 

Eropa dalam posisi yang tidak mudah untuk menghukum atau mengecam Spanyol 

terkait perlakuannya terhadap Catalonia.  

Situasi yang terjadi di Catalonia maupun Spanyol telah menempatkan Uni 

Eropa dan anggotanya dalam posisi yang canggung. Disisi lain Uni Eropa membela 

hak-hak demokratik yang fundamental dari kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul 

dan kebebasan individu untuk memilih, namun sementara Uni Eropa waspada akan 

mendorongnya gerakan separatis di Eropa yang akan mengancam banyak negara di 

Eropa untuk menuntut pengakuan sebagai negara merdeka. Seperti yang terjadi di 

Prancis yaitu Corsica Island. Beberapa bulan setelah Catalonia menuntut sebuah 

pemisahan diri, pada Februari 2018 Corsica kemudian melakukan gerakan pemisahan 

diri. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Uni Eropa apabila Uni Eropa memberikan 

dukungan kepada rakyat Catalan untuk menjadi negara yang merdeka. Respon Uni 

Eropa terhadap Catalonia sangat berbeda jika dibandingkan dengan respon kepada 

Kosovo yang mana dalam pengakuan Kosovo, Uni Eropa melakukan voting dari 

negara-negara anggota untuk mengakui Kosovo sebagai negara yang merdeka, namun 

ada 5 negara dari 28 negara anggota yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo salah 

satunya yaitu Spanyol.  
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Penulis melihat bahwa korban yang berjatuhan di Katalonia tidak sebanding 

dengan pertumpahan darah yang terjadi pada Kosovo, inilah yang menjadi salah satu 

alasan bagi Uni Eropa tidak melakukan voting dengan negara anggotanya terkait 

referendum Catalonia dan seolah-olah diam menyerahkan persoalan ini hanya kepada 

Spanyol. Sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh European Comission 

President Jean Claude Juncker pada 2 Oktober 2017 menegaskan ini adalah masalah 

internal bagi Spanyol yang harus di tangani sejalan dengan tatanan konstitusi Spanyol, 

Juncker juga mengatakan agar kedua belah pihak dapat melakukan dialog dan 

mempercayakan perdana menteri Mariano Rajoy dapat mengelola proses yang sulit ini 

dengan sepenuhnya menghormati konstitusi Spanyol dan hak-hak dasar warga negara 

di dalamnya.89 

Kementerian luar negeri Latvia sebagai negara anggota EU pada 27 Oktober 

memperjelas posisi resmi Latvia berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan yang di 

sengketakan oleh parlemen Catalan bahwa Latvia tidak akan memberikan dukungan 

maupun mengakui kemerdekaan Catalonia secara sepihak. Tidak hanya Latvia, Menteri 

Luar Negeri Ireland juga turut menyatakan posisinya terhadap pemisahan diri 

Catalonia. Berikut adalah official position dari Latvia dan Ireland: 

…We hope that the issue of Catalonia will be resolved by means 

of dialogue within the framework of Spanish Constitution. Latvia 

will not recognise the unilaterally declared independence of 

                                                           
89 European Comission. 2017. “Statement on the events in Catalonia”. Brussels. Di akses dari: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_en.htm
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Catalonia… – (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 

Latvia.)90 

"We are all concerned about the crisis in Catalonia. 

Ireland respects the constitutional and territorial integrity of 

Spain and we do not accept or recognise the Catalan Unilateral 

Declaration of Independence”. – (Ireland Foreign Affairs 

Minister Simon Coveney)91 

Terkait upaya referendum yang dilakukan oleh Katalonia tidak hanya Latvia 

dan Ireland yang tidak akan mengakui pemisahan diri Catalonia tetapi Prancis, Rusia, 

dan Serbia turut menyatakan posisinya terhadap pemisahan diri Katalonia, tidak ada 

satupun negara anggota Uni Eropa yang setuju agar Katalonia merdeka oleh karena itu 

Uni Eropa tidak melakukan vote seperti layaknya yang dilakukan terhadap Kosovo. 

Proposal pengakuan kemerdekaan Kosovo diajukan oleh Uni Eropa sedangkan dalam 

Krisis di Katalonia, Katalonia lah yang mengajukan proposal kemerdekaan dengan 

memperlihatkan jumlah voting didalamnya sedangkan hal tersebut belum di setujui 

oleh Spanyol. 

Begitu juga dengan Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya mendukung 

Madrid untuk tetap bersatu dan Katalonia merupakan bagian integral dari Spanyol dan 

Amerika mendukung agar konstitusional Spanyol tetap bersatu. Kantor Perdana 

Menteri Inggris mengatakan Inggris tidak dan tidak akan mengakui deklarasi 

                                                           
90 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. 2017. “The official national position of Latvia 

on developments in Spain, in the autonomous community of Catalonia”. Latvia. Di akses dari: 

 http://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/58232-the-official-national-position-of-latvia-on-

developments-in-spain-in-the-autonomous-community-of-catalonia-2 
91 Parra, Arritz. 2017. “Ireland 'will not accept or recognise Catalonia's independence”. Di akses dari: 

https://www.independent.ie/world-news/europe/ireland-will-not-accept-or-recognise-catalonias-

independence-36269491.html  

http://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/58232-the-official-national-position-of-latvia-on-developments-in-spain-in-the-autonomous-community-of-catalonia-2
http://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/58232-the-official-national-position-of-latvia-on-developments-in-spain-in-the-autonomous-community-of-catalonia-2
https://www.independent.ie/world-news/europe/ireland-will-not-accept-or-recognise-catalonias-independence-36269491.html
https://www.independent.ie/world-news/europe/ireland-will-not-accept-or-recognise-catalonias-independence-36269491.html
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kemerdekaan parlemen Catalan dan Spanyol memiliki hak untuk menentang 

kemerdekaan tersebut. Lalu negara lain seperti Belgia, Perancis, Kanada, Turki 

mengatakan sama halnya dengan negara-negara Eropa yang lain bahwa mereka tidak 

mendukung kemerdekaan Catalonia karena tidak menemukan deklarasi kemerdekaan 

yang sah dan tidak sesuai dengan peratuan hukum dan konstitusi. 

5.2 Legitimasi Gerakan Pemisahan Diri Katalonia 

Sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan legitimasi pemisahan diri 

berbagai upaya telah dilakukan oleh Katalonia salah satunya mengajukan proposal 

pemisahan diri kepada Uni Eropa, dan Uni Eropa meminta Spanyol agar segera 

melakukan dialog untuk proses mediasi antara pihak dari Spanyol dan Katalonia, 

namun mediasi kelembagaan ini tidak pernah tercapai, dan pemerintah Spanyol selalu 

menolak kemungkinan dialog antara kedua pihak. 

Hak untuk memisahkan diri Katalonia secara kuat didasarkan pada hukum 

internasional dan Eropa, Katalan mengadopsi Resolusi 1514 yang berjudul Deklarasi 

tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat. 

Didasarkan pada “hak asasi manusia yang mendasar, martabat dan, hak setara laki-laki 

dan perempuan dan negara-negara besar dan kecil untuk mendorong kemajuan sosial,” 

Pasal 2 menyatakan bahwa “Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib 

sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan leluasa menentukan status politik mereka 

dan dengan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. 

Katalan juga mengadopsi Resolusi 2625 disebutkan dalam teks “Semua orang memiliki 

hak bebas untuk menentukan, tanpa campur tangan eksternal, status politik mereka dan 

untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka, dan setiap Negara 



71 
 

memiliki kewajiban untuk menghormati hak ini sesuai dengan ketentuan Piagam”. Pada 

tahun 1975, Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa menegaskan bahwa: 

“Negara-negara peserta akan menghormati hak-hak yang setara dari masyarakat dan 

hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, bertindak setiap saat sesuai dengan tujuan 

dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan norma hukum 

internasional yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan Keutuhan wilayah negara. 

Berdasarkan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, semua orang memiliki 

hak, kebebasan penuh, untuk menentukan kapan dan sesuai keinginan mereka terkait 

status politik internal dan eksternal mereka”.92 

Namun argumen tidak konstitusional diajukan oleh otoritas Spanyol melalui 

nilai-nilai didalam konstitusi tahun 1978, dalam hal ini penulis melihat adanya konflik 

antara legitimasi demokratis dengan legalistik. Dalam situasi saat ini, pemerintah 

Katalan memiliki mayoritas yang jelas di parlemen Katalan dimana partai-partai politik 

yang menang dan terpilih menyerukan untuk realisasi hak Katalonia untuk memutuskan 

diri dari Spanyol, dengan demikian pemerintah Katalan dapat mengklaim bahwa 

mereka memiliki legitimasi demokratis untuk mengejar upayanya untuk perwujudan 

hak memutuskan dari pemerintah pusatnya, dan bahkan menyerukan bahwa referendum 

penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh Katalonia merupakan langkah demokratis 

dalam peerwujudan hak untuk memutuskan. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi Spanyol 

mengklaim bahwa apa yang telah dilakukan oleh Katalonia terkait pemisahan dirinya 

adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional.93 

                                                           
92 Levrat, Nicholas. Dkk. “Catalonia’s Legitimate Right to Decide”. A Report by a Commision 
Internasional Expert. Hlm 63 
93 Ibid. 
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Jika dilihat dalam kerangka hukum Uni Eropa dan internasional, apa yang 

dilakukan oleh katalonia telah sesuai dengan norma internasional, karena dalam 

melakukan gerakan pemisahan dirinya Katalonia berdasarkan prinsip demokrasi dan 

mengacu pada hukum Eropa dan internasional, namun semuaya kembali pada 

konstitusi yang ada dimana apabila dilihat dari kerangka hukum spanyol memang apa 

yang dilakukan oleh katalonia illegitimate karena semuanya dilakukan secara sepihak 

tanpa adanya persetujuan dari pihak Spanyol sehingga tidak sesuai dengan norma dalam 

konstitusi yang ada. Satu-satunya cara agar Katalonia dapat mendapatkan legitimasi 

dari pemerintah Spanyol adalah dengan melakukan amandemen pada konstitusi 

Spanyol, karena konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dan memiliki kapasitas 

untuk menolak norma yang lain yang melemahkannya94, namun untuk dapat mengubah 

konstitusi, berdasarkan pasal 166 harus disetujui oleh tiga perlima mayoritas dari setiap 

dewan perwakilan rakyat di Spanyol, apabila dengan cara ini tidak bisa tercapai sebuah 

amandemen maka satu-satunya cara adalah dengan mendapatkan persetujuan dari 

kongres.95 

5.3 Faktor Kegagalan Pemisahan Diri Katalonia dari Spanyol 

5.3.1 Wilayah 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wilayah merupakan 

variable pertama dalam Secession Theory yang mana Organisasi Internasional telah 

menyepakati bahwa wilayah merupakan hal mutlak yang harus ada ketika entitas 

menginginkan sebuah pemisahan diri. Variabel ini menyebutkan bahwa wilayah disini 

                                                           
94 Ibid Hlm 98 
95 Konstitusi Spanyol 1978, hlm 80. 
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tidak hanya di definisikan secara kultural melainkan harus juga dilihat melalui faktor 

sejarah untuk melihat siapa yang memiliki hak atas wilayah tersebut. 

Penulis disini berusaha untuk menganalisa terkait factor kegagalan pemisahan 

diri Katalonia berdasarkan Indikator dari variable “wilayah” yaitu keberadaan wilayah 

yang dilihat berdasarkan faktor sejarah atas siapa yang memiliki hak untuk memiliki 

wilayah tersebut, dan siapapun yang memiliki hak harus mampu mengakomodasi 

minoritas dan melindungi kepentingan baik itu berekspresi, beragama, berasosiasi dan 

berpartisipasi dalam proses politik. Apabila indikator dalam klaim wilayah terpenuhi 

maka akan meningkatkan legitimasi dan memudahkan entitas untuk mendapatkan 

pengakuan dari negara lain. 

Jika dilihat dari kasus Katalonia penulis melihat dari berbagai sumber bahwa 

Katalonia tidak memiliki hak atas wilayahnya karena dilihat dari faktor sejarahnya, 

dimana Ratu Isabella menikah dengan raja Ferdinan I yang pada saat itu menghasilkan 

persatuan dinasti antara Aragon dan Kastilla dan melahirkan Spanyol. Meskipun 

adanya persatuan dinasti namun Ratu Isabella memberikan wewenang penuh kepada 

rakyat Katalonia untuk mempertahankan hak tradisional & parlemennya, pada saat itu 

Katalonia sudah diberikan hak istimewa untuk mengatur pemerintahannya sendiri tapi 

bukan berarti hal tersebut membebaskan Katalonia untuk keluar dari Spanyol. Pada 

dasarnya hak atas wilayah tersebut dimiliki oleh Spanyol karena adanya persatuan 

dinasti seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penulis memandang bahwa klaim atas 
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wilayah Katalonia hanya didefinisikan secara kultural oleh rakyat Katalan, pada 

dasarnya mereka tidak lain adalah rakyat Spanyol yang berbahasa Katalan.96 

Pernikahan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastilla membawa sebuah 

stabilitas pada kedua kerajaan, dimana sebelumnya terjadi sebuah perang besar antara 

kedua kerajaan ini. Raja Ferdinan berperan sangat besar dalam penyelesaian konflik 

antar kedua kerajaan ini dan dipandang sebagai diplomat terbaik pada masa itu, baik 

Isabella dan Ferdinand keduanya memahami pentingnya persatuan, bersama-sama 

mereka melakukan reformasi kelembagaan di Castile. Adanya sebuah perjanjian yang 

dinamakan “Treaty of Alcaçovas” untuk menghentikan perang yang terjadi antara 

Aragon dan Castile. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa akan adanya perdamaian 

abadi antara Castile dan Aragon.97 Aragon dan Castile resmi bersatu pada 1479 

bersamaan dengan dibacakannya Treaty of Alcaçovas, kedua dinasti ini bersatu 

dibawah satu mahkota kerajaan yang disebut mahkota Hispanik.98 

Indikator kedua yaitu adanya tindak kekerasan yang dilakukan host state kepada 

suatu entitas, berdasarkan sumber-sumber yang penulis telah kumpulkan, Penulis 

melihat bahwa Spanyol tidak melakukan penindasan maupun kekerasan terhadap 

rakyat Katalonia, terutama semenjak kematian Fransisco Franco, keadaan Katalonia 

dan Spanyol terus membaik dengan dilakukannya berbagai kerjasama.99 Katalan 

                                                           
96 BBC. 2018.“Catalonia Region Profile”. Di akses dari: http://www.bbc.com/news/world-europe-

20345071  
97 Dr. J. A. Robertson. 1479. “Treaty Between Spain and Portugal, Concluded at Alcacovas, September 

4, 1479”. Lillian Goldman Law Library: Amerika Serikat. Di akses dari: 

http://avalon.law.yale.edu/15th_century/sppo01.asp  
98 Solsten, Eric and Sandra W. Meditz, editors. 1988.  “Spain: A Country Study”, “The Golden Age”. 

Washington: GPO for the Library of Congress. Di akses dari: http://countrystudies.us/spain/7.htm  
99 Generalitat de Catalunya. “Quantes n’hi ha?”. Di akses dari: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-

dactuacio/relacions-institucionals/relacions-intergovernamentals/conferencies-sectorials/quantes-nhi-

ha/ 

http://www.bbc.com/news/world-europe-20345071
http://www.bbc.com/news/world-europe-20345071
http://avalon.law.yale.edu/15th_century/sppo01.asp
http://countrystudies.us/spain/7.htm
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-intergovernamentals/conferencies-sectorials/quantes-nhi-ha/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-intergovernamentals/conferencies-sectorials/quantes-nhi-ha/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-intergovernamentals/conferencies-sectorials/quantes-nhi-ha/
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berharap bahwa Organisasi Internasional akan mengecam dan mengeluarkan hukuman 

terhadap tindakan yang dilakukan aparat polisi Spanyol terhadap Katalonia, namun 

anggapan Katalonia salah, Spanyol sama sekali tidak mendapatkan hukuman atas 

perlakuan polisinya terhadap Katalan. Spanyol menganggap tindakan yang dilakukan 

aparat polisi Spanyol semata-mata hanya untuk menstabilkan keadaan yang pada saat 

itu terjadinya aksi protes di Spanyol maupun Katalonia, bahkan pemerintah Spanyol 

meminta maaf kepada rakyat Kataloia atas apa yang dilakukan oleh aparat polisinya100 

Karena organisasi internasional seperti PBB dan UE mereka akan cenderung 

memandang pada entitas yang mendapatkan perlakuan sangat buruk dari host statenya 

serta adanya korban yang sangat massive, sedangkan dalam kasus Katalonia meskipun 

terdapat korban jiwa namun jumlah korban yang berjatuhan tidak sebanding jika 

dibandingkan dengan  Sudan maupun Kurdi.101 

Setelah mengoperasionalisasikan indikator-indikator yang terdapat dalam 

variable Territory, maka penulis mendapatkan hasil dan menyatakan “tidak” dalam 

variable territory ini karena penulis merasa bahwa Katalonia tidak dapat memenuhi 

indicator seperti faktor sejarah untuk menentukan kepemilikan wilayah yang sah atas 

wilayah yang ditempati dan tidak adanya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah 

Spanyol terhadap Catalonia. 

5.3.2 Peningkatan Tingkat Keragaman 

Variabel kedua dari Secession Theory adalah peningkatan tingkat keragaman 

yaitu memiliki keunikan baik secara kultural maupun historis, dan sejauh mana tingkat 

                                                           
100 Jones, Sam. 2017. “Spain: government apologises for policing of Catalan referendum”. Di akses dari: 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/06/catalan-government-press-ahead-referendum-debate  
101 Pantazopolous, Panagiotis. 1995. ”Secessionist Movement: An Analytical Framework”. OpenSIUC: 

Southern Illinois University of Carbondale. Hlm29. 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/06/catalan-government-press-ahead-referendum-debate
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keragaman tersebut memiliki perbedaan dengan pemerintah pusat. Argumen untuk 

meningkatkan keragaman menjadi lebih kuat ketika kelompok entitas yang 

memisahkan diri tidak memiliki perwakilan politik di negara tuan rumah, untuk itu 

kelompok yang memisahkan diri harus mampu memperlihatkan sejauh mana tingkat 

keragamannya pada dunia dengan cara asosiasi budaya, dan keanggotaan dalam 

organisasi internasional.102 

Pada indikator pertama, berdasarkan data-data yang penulis temukan Katalonia 

memiliki keunikan baik secara kultural maupun historis dengan Spanyol, dilihat dari 

tingkat perbedaan dan keragaman antara pemerintah pusat dengan entitas, jika dilihat 

antara Katalonia dan Spanyol memang keduanya memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan, seperti perbedaan budaya, bahasa, aktivitas sosial, dan bahkan etika.  

Spanyol merupakan negara yang berdaulat sedangkan Katalonia adalah 

komunitas otonomnya, perbedaan yang paling utama terlihat dalam penggunaan bahasa 

sehari-hari antara Spanyol dan Katalonia, Spanyol menggunakan bahasa Spanish 

sedangkan Katalonia menggunakan bahasa Katalan yang lebih dekat ke Prancis dan 

Italia daripada Spanyol atau Portugis. Meskipun bahasa resmi Katalonia adalah Katalan 

namun banyak masyarakat Katalan yang berbahasa bilingual dengan Spanyol karena 

bekas masa pemerintahan Franco yang mengharuskan seluruh Spanyol berbahasa 

Spanish.103  

The Generalist will guarantee the normal and official use 

of both languages, will adopt whatever measures are deemed 

necessary to ensure both languages are known, and will create 

                                                           
102 Pantazopolous, Panagiotis. 1995. ”Secessionist Movement: An Analytical Framework”. Honor 

Theses. OpenSIUC: Southern Illinois University of Carbondale.hlm 8 
103 Miller, Henry. Kate Miller. 1996. Language Policy and Identity: the case of Catalonia, International 

Studies in Sociology of Education, vol 6 no 1, DOI: 10.1080/0962021960060106. Di akses dari: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0962021960060106 , 116-117. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0962021960060106
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suitable conditions so that full equality between the two can be 

achieved as far as the rights and duties of the citizens of 

Catalonia are concerned. (Webber & Strubell i Trueta, 1991, p. 

25) 

 

Pada tahun 1983 adanya “Language Normalisation Act”104 dimana kehadiran 

bahasa Katalan mulai diakui dan dipergunakan di sekolah-sekolah sebagai media 

belajar mulai dari sekolah dasar untuk menciptakan perubahan di Katalonia setelah 

sebelumnya pada pemerintahan Franco mewajibkan penggunaan bahasa Spanyol. Saat 

ini di Katalonia, Katalan adalah bahasa pengantar utama di sekolah. Bahasa Spanyol 

diajarkan selama dua jam seminggu di sekolah dasar, tiga jam seminggu di sekolah 

menengah dan dua jam seminggu di tingkat pra-universitas. Adapun mata pelajaran 

lain, guru dapat memilih bahasa yang digunakan di kelas. Untuk keluarga Katalan yang 

ingin mendidik anak-anak mereka di Spanyol harus melalui prosedur administratif yang 

rumit yang melibatkan permintaan subsidi untuk mendaftar di sekolah swasta. Menurut 

data departemen pendidikan Catalan, ada 560 permintaan yang dibuat dalam tiga tahun 

terakhir, dan hanya 50 yang disetujui. Kemudian Sebuah keputusan tahun 2000 oleh 

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa bahasa Spanyol juga harus dianggap sebagai 

bahasa pengantar, tetapi tidak menentukan berapa jam penggunaan kelas ini yang 

kemudian menteri Wert yang pertama kali mengusulkan angka 25% minimal dan 

Pengadilan Tinggi wilayah Catalan telah menyetujui angka ini.105 

 Namun pada kasus referendum terakhir Oktober 2017 saat pemerintah Spanyol 

memberlakukan pasal 155 konstitusi menteri pendidikan Spanyol Iñigo Méndez de 

                                                           
104 Ibid hlm 123 
105 Alvarez, Pilar. 2018. “Spanish government plans to end “Catalan-only” school language policy”. 

Elpais: Barcelona. Diakses dari: 

https://elpais.com/elpais/2018/02/16/inenglish/1518770074_080648.html  

https://elpais.com/elpais/2018/02/16/inenglish/1518770074_080648.html
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Vigo mengatakan akan mengakhiri kebijakan “Catalan Only” di sekolah-sekolah di 

Katalan yang tentu saja statement tersebut memunculkan berbagai reaksi dari partai 

separatis Katalan. 

“We ask that education not be used as a weapon in the 

political battle” –Ramon Font (Jubir USTEC serikat guru 

terbesar)106 

 

Tabel 5. 1 Perbedaan Bahasa Katalan dan Kastilian (Spanyol) 

Katalan Kastilian Arti 

adéu Adios Goodbye 

aldaruz Recado Message 

amagar Seconder Hide 

ara Ahora Now 

bon nit buenas noches good night 

coca Torta Cake 

tornavís Destornillador Screwdriver 

regat Encargo Errand 

pica Fregadero kitchen sink 

paleta Albañil brick layer 

 

Sumber:  Papa, Nikoleta. 2012. “Language Contact and Variation in the Spanish of 

Catalonia”. University at Albany: New York. 107 

Perbedaan kedua antara Katalonia dan Spanyol yaitu terkait kelompok etnis, 

dimana di Spanyol sendiri terdapat empat kelompok etnis utama yaitu Basque, Galician, 

Kastilian, dan Katalan. Kelompok etnis yang menduduki Katalonia adalah etnis Katalan 

sedangkan kelompok etnis yang menduduki Spanyol adalah Kastilian, perbedaan etnis 

inilah yang menjadikan Katalonia merasa jauh berbeda dengan Spanyol.108 

                                                           
106 ibid 
107 Papa, Nikoleta. 2012. “Language Contact and Variation in the Spanish of Catalonia”. University at 

Albany: New York. Diakses dari:  https://www.albany.edu/honorscollege/files/Papa_thesis.pdf hlm 37 

108 Solsten, Eric and Sandra W. Meditz, editors. 1988.  “Spain: A Country Study”, “The Catalans”. 

Washington: GPO for the Library of Congress. Di akses dari: http://countrystudies.us/spain/37.htm 

https://www.albany.edu/honorscollege/files/Papa_thesis.pdf
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Perbedaan lain antara Spanyol dan Katalonia selain bahasa adalah persepsi 

tentang budaya masing-masing kelompok, orang-orang Katalan selalu dipandang 

sebagai pekerja keras, berpikiran bisnis dan terfokus untuk berhasil sedangkan orang 

Spanyol sering dipandang sebagai orang yang bersemangat, suka bersenang-senang dan 

ramah.  Tradisi di Catalonia dan Spanyol juga memiliki perbedaan seperti tradisi 

“Bullfighting” (corrida de toros) di Spanyol serta “Building the human castle” dan 

sosok “Caganer” di Katalonia.109 

Perbedaan selanjutnya terlihat dalam hal gastronomi, dimana makanan orang 

Katalonia berbeda dengan Spanyol, masakan Katalonia dipengaruhi oleh Prancis dan 

kedekatannya dengan laut. Spanyol terkenal dengan sosis chorizo-nya (sosis asap yang 

terbuat dari daging babi) dan paella sementara Catalonia terkenal karena “butifarra” 

(sosis babi dengan kayu manis) dan “fideua” (mie dengan daun bawang).110 

Perbedaan lainnya terletak pada hari penting baik itu di Katalonia dan Spanyol, 

hari nasional Spanyol dirayakan setiap tahun pada tanggal 12 Oktober (tanggal 

penemuan Amerika oleh Christopher Columbus) sedangkan Hari Nasional Katalonia 

(Cat. Diada Nacional de Catalunya) dirayakan Setiap tahun pada 11 September sebagai 

peringatan ulang tahun pengepungan akhir Barcelona (1714), hari ini merupakan hari 

dimana tradisi Katalan untuk membangun “kastil manusia” yang tinggi oleh tim-tim 

“castellers”.111 

                                                           
109 Anonymous. “Differences between Spain and Catalonia”. Di akses dari: 

http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-spain-and-catalonia/ 
110 ibid 
111 ibid 
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Spanyol adalah negara sekuler dan konstitusi spanyol menjamin kebebasan 

beragama, baik di Spanyol maupun Catalonia keduanya memiliki mayoritas agama 

yang sama yaitu  “Roman Catholic” sebanyak 67,8%, atheis 9% dan beberapa 

penduduk Spanyol juga menganut kelompok agama lain seperti Muslim, Buddha, dan  

Hindu.112 

Indikator kedua dan ketiga, Dalam konteks Catalonia, sejauh ini Catalonia 

sudah berusaha dalam meningkatkan keragamannya melalui berbagai organisasi dan 

kerjasama seperti dalam ikut sertanya Katalonia melalui program-program yang 

dikeluarkan oleh UNESCO dan berbagai organisasi internasional lainnya. Seperti 

dijelaskan sebelumnya bahwa Catalonia dan UNESCO telah melakukan kerjasama 

sudah cukup lama terutama terkait dengan urusan budaya,  usaha untuk meningkatkan 

keragaman ini dilakukan Katalonia dengan tujuan untuk mempromosikan budaya 

Katalan dan memperlihatkan kepada dunia bahwa Katalonia dan Spanyol memang 

memiliki banyak perbedaan.113 Menurut Pantazopolous ia menyebutkan bahwa 

argumen untuk meningkatkan keragaman menjadi lebih kuat ketika kelompok entitas 

yang memisahkan diri tidak memiliki perwakilan politik di negara tuan rumah, terkait 

hal ini penulis melihat Katalonia memiliki perwakilannya di Spanyol terutama untuk 

urusan budaya sehingga tidak ada alasan bagi Catalonia menganggap bahwa budaya 

mereka tidak diperhatikan dan dikesampingkan oleh Spanyol. Katalonia juga telah 

berusaha melakukan asosiasi budaya dengan Belgium, Netherlands dan Luxembourg 

dalam hal budaya dan bahasa. Bahwa Generalitat de Katalunya diakui melalui 

                                                           
112 CIA. 2017. “Spain”. Central Intelligence Agency: Amerika Serikat. Di akses dari: 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sp.html  
113 Generalitat de Catalunya. 2017, “Relationship with UNESCO”. Di akses dari: 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/afers_multilaterals/unesco/  

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sp.html
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/afers_multilaterals/unesco/
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perjanjian pemerintah atas permintaan entitas, dan sesuai dengan UU 18/1996 tentang 

hubungan dengan Komunitas Catalan di luar negeri.114 

Penulis mendapatkan hasil “Ya” dalam variable kedua ini karena penulis rasa 

Catalonia telah mencapai indikator-indikator yang ada dalam variable seperti indicator 

memiliki keunikan secara kultural maupun historis dengan melihat tingkat perbedaan 

antara host state dengan entitas, memiliki perwakilan politik di pemerintah pusat, 

kemampuan suatu entitas untuk meningkatkan keragaman secara global, dan mampu 

memperlihatkan keberagamannya pada dunia dengan cara keanggotaan dalam 

organisasi internasional. 

5.3.3 Perubahan Tujuan 

Variabel selanjutnya dari teori pemisahan diri adalah “perubahan tujuan” 

dimana indikatornya adalah pemerintah pusat tidak memenuhi harapan dan tujuan dari 

entitas. Spanyol merupakan negara federal yang didalamnya memiliki perbedaan 

identitas, etnik, agama mapun budaya. Oleh karena perbedaan itulah Spanyol membagi 

kekuasaan di antara beberapa tingkat pemerintahan sehingga unit-unit federasi dapat 

menikmati otonomi. Katalonia merupakan salah satu negara otonomi Spanyol yang 

mana seperti yang kita ketahui bahwa negara otonom itu memiliki hak untuk mengatur 

pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat dan hal 

tersebut dijamin secara konstitusional dalam konstitusi Spanyol pasal 137 dan pasal 

140.115 

                                                           
114 Generalitat de Catalunya. 2017 . “Catalan language & culture in the BENELUX”. Di akses dari: 

http://exteriors.gencat.cat/en/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/ue/agenda-catalana-

benelux/ 
115 The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2015. 

“Federalism”. Internasional IDEA. hlm 1 
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“The State is organised territorially into municipalities, 

provinces and the Self-governing Communities that may be 

constituted. All these bodies shall enjoy self-government for the 

management of their respective interests.” –Konstitusi Spanyol 

1978 (Pasal 137) 

“The Constitution guarantees the autonomy of 

municipalities. These shall enjoy full legal entity. Their 

government and administration shall be vested in their Town 

Councils, consisting of Mayors and councillors...” –Konstitusi  

Spanyol 1978 (pasal 140) 

Dalam buku yang ditulis oleh Petter Harris disebutkan bahwa Katalonia dapat 

mengatur, membuat, atau mengembangkan kebijakannya sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan rakyat Katalan.116 Katalonia dapat mempromosikan inovasi dan eksperimen 

dalam membuat kebijakan dan hal tersebut memungkinkan Katalonia untuk merintis 

kebijakan yang inovatif meskipun tidak ada kebijakan yang sama pada tingkat nasional, 

seperti contohnya kebijakan untuk menggabungkan Departemen Kebijakan Digital 

dengan Administrasi Publik Katalonia agar terciptanya sebuah inovasi yang 

memudahkan dalam proses administrasi dan pengamanan data-data yang lebih kuat 

dengan cybersecurity.117 

Tidak adanya perbedaan tujuan antara Katalonia dengan Spanyol karena 

Katalonia adalah bangsa (nation) yang memiliki kewenangan untuk mengatur tujuan 

                                                           
116 Harris, Peter. Ben Reilly. 2000. “Demokrasi dan Konflik yang mengakar: Sejumlah Pilhan Untuk 

Negosiator”. Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance. Stockholm:Swedia. 
117 Digital Policies and Public Administration Department. 2018. “The Government Approves the New 

Structure of the Department of Digital Policies and Administration”. Generalitat de Catalunya. Di akses 

dari: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-

institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-

politiques-digitals-administracio-publica.do  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-politiques-digitals-administracio-publica.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-politiques-digitals-administracio-publica.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-politiques-digitals-administracio-publica.do
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dan harapannya sendiri. Dengan begitu penulis menyatakan “Tidak” dalam variabel ke 

3 ini karena Katalonia tidak mampu memenuhi indikator yang disebutkan di atas. 

5.3.4 Redistribusi Diskriminatif 

Variabel keempat dari teori pemisahan diri adalah redistribusi diskriminatif, 

seperti yang sebelumnya penulis telah jelaskan bahwa redistribusi diskriminatif adalah 

pemerintah pusat secara sistematis menarik sumber daya maupun pajak hanya dari 

entitas tersebut dan memanfaatkannya di mana adanya eksploitasi yang tidak adil 

terhadap sejumlah warganya, sementara daerah lain menikmati standar hidup yang 

sama.118 

Dalam konteks Katalonia, disini penulis melihat bahwa Katalonia mengklaim 

adanya perbedaan pajak yang lebih besar yang harus dibayar oleh rakyat Katalan 

kepada pemerintah pusat dibanding dengan daerah lainnya yang ada di Spanyol. 

Pemerintah Katalan mengatakan bahwa mereka menerima redistribusi pajak yang tidak 

adil dari Madrid terutama tahun 2014. Katalan secara kritis menilai klaim bahwa 

Katalonia sedang diperlakukan buruk secara hukum terutama dalam hal keseimbangan 

fiskal dan pendanaan pmerintah daerahnya oleh pemerintah pusat Spanyol. 

Selama beberapa tahun terakhir, pertimbangan ekonomi telah memainkan peran 

penting dalam kasus referendum kemerdekaan Katalan ini. Para nasionalis lokal 

semakin menegaskan gagasan bahwa pemerintah pusat Spanyol menundukan Katalonia 

sebagai objek penyalahgunaan fiskal, hal ini sering menjadi disintesis dalam slogan 

kampanye Katalan (Spain is robbing us!) yang telah menjadi elemen kunci dalam 

                                                           
118 Ibid hlm 9-10 
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kampanye pemasaran yang sangat sukses yang telah memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pertumbuhan sentimen pro-kemerdekaan dalam beberapa tahun terakhir. 

Pada tahun 2014 Katalonia berada pada posisi ke-3 dalam menyumbang 

pendapatan Spanyol setelah Madrid, mengacu pada data yang disediakan oleh 

kementerian keuangan Spanyol adanya pelaporan bahwa Katalonia menyumbangkan 

17,6% lebih banyak daripada rata-rata regional komunitas otonom Spanyol, tetapi 

Catalonia menerima 2% lebih sedikit dari rata-rata penerimaan anggaran dari 

pemerintah pusat dan menempati peringkat ke sepuluh setelah Cantabria, La Rioja, 

Extremadura, Aragon, Castilla y León, Asturias, Galicia, Castilla La Mancha, dan 

Kepulauan Balearic. Mekanisme redistribusi yang digunakan oleh sistem pendanaan 

Spanyol mendorong distribusi sumber daya secara sewenang-wenang dan pemerintah 

Katalan mencatat bahwa Katalonia kehilangan tujuh posisi, sementara daerah lain 

dengan kapasitas kontribusi pajak jauh di bawah rata-rata menerima lebih banyak dana 

per kapita daripada Catalonia.119 

Pada tahun 2017, Katalonia berada pada posisi pertama dalam menyumbang 

GDPnya lebih besar dibanding Madrid,120 Katalonia membayar sekitar 10 miliar euro 

($12miliar) untuk pajak ke pemerintah pusat sementara Katalan menganggap 

diskriminasi dalam redistribusi pajak kembali terjadi dimana wilayah termiskin 

Spanyol “Andalusia” menerima 8 miliar euro lebih besar dari yang diterima oleh 

                                                           
119 ARA, 2016. “Spain’s regional funding system continued to discriminate against Catalonia in 2014”. 

Di akses dari:  http://www.cataloniavotes.eu/en/spains-regional-funding-system-continued-to-

discriminate-against-catalonia-in-2014/  

120 Country Economy. “Autonomous Communities of Spain GDP at market prices“. di akses dari: 

https://countryeconomy.com/gdp/spain-autonomous-communities  

http://www.cataloniavotes.eu/en/spains-regional-funding-system-continued-to-discriminate-against-catalonia-in-2014/
http://www.cataloniavotes.eu/en/spains-regional-funding-system-continued-to-discriminate-against-catalonia-in-2014/
https://countryeconomy.com/gdp/spain-autonomous-communities
https://countryeconomy.com/gdp/spain-autonomous-communities
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Katalonia.121 Apabila mundur ke belakang pada tahun 2010, Katalan mengatakan 

mereka memasukkan € 62bn dalam pajak kepada Pemerintah Spanyol, tetapi hanya 

mendapatkan kembali € 45bn.122 

Hal tersebut belum secara pasti menunjukkan bahwa Spanyol secara terang-

terangan telah melakukan hal yang diskriminatif terkait redistribusi pajak, Spanyol 

dalam penarikan pajaknya menggunakan prinsip vertikal dimana siapa yang memiliki 

kemampuan lebih besar maka seharusnya membayar pajak lebih besar pula, hal tersebut 

dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan daerah lainnya agar terciptanya 

pertumbuhan yang merata. 123  

Peraturan mengenai pajak yang adil diatur dalam konstitusi Spanyol 1978 yaitu 

pasal 31 ayat 1 dan 2, dan Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi124: 

 “Pasal 31, 1. Everyone shall contribute to sustain public 

expenditure according to their economic capacity, through a fair 

tax system based on the principles of equality and progressive 

taxation, which in no case shall be of a confiscatory scope. 2. 

Public expenditure shall make an equitable allocation of public 

resources, and its programming and execution shall comply with 

criteria of efficiency and economy.” 

                                                           
121 Berwick, Angus. 2017. “From new tax office, Catalonia hopes to grab billions from Madrid”. Di 

akses dari: https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-tax/from-new-tax-office-

catalonia-hopes-to-grab-billions-from-madrid-idUSKCN1BW10A  

122 Strange, Hannah. 2017. “Spain's constitutional court suspends Catalan referendum law”. Di akses 

dari: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/07/catalonias-independence-referendum-intolerable-

act-disobedience/  

123 Almendral, Violeta Ruiz. 2002. “Taxes, transfers and spending in Spain: the regions and the centre 

seek the right balance”. volume 2 No 2. Diakses dari: https://core.ac.uk/download/pdf/30043290.pdf 

124 Konstitusi Spanyol 1978, hlm 21, 24. 

https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-tax/from-new-tax-office-catalonia-hopes-to-grab-billions-from-madrid-idUSKCN1BW10A
https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-tax/from-new-tax-office-catalonia-hopes-to-grab-billions-from-madrid-idUSKCN1BW10A
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/07/catalonias-independence-referendum-intolerable-act-disobedience/
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/07/catalonias-independence-referendum-intolerable-act-disobedience/
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 “Pasal 40, 1. The public authorities shall promote 

favourable conditions for social and economic progress and for 

a more equitable distribution of regional and personal income 

within the framework of a policy of economic stability. They 

shall in particular carry out a policy aimed at full employment.” 

 Berlandaskan pada Konstitusi, disebutkan bahwa Spanyol menggunakan 

Progressive Taxation System125 untuk sistem pajak yang lebih adil, tidak hanya Spanyol 

yang menggunakan sistem pajak ini tetapi Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan 

beberapa negara kaya lainnya menggunakan sistem pajak progressive.126 Pajak 

Progressive ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, dengan adanya 

redistribusi yang dilakukan oleh negara induk untuk tercapainya suatu kesejahteraan 

dan dengan sistem pajak progressive maka diharapkan akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.127 

Berdasarkan penjelasan dari indikator tersebut penulis menyatakan “Tidak” 

dalam variabel keempat ini, bahwa Katalonia tidak mendapatkan perlakuan yang 

diskriminatif dari pemerintah Spanyol terutama terkait masalah pajak dan penerimaan 

anggaran. Sejauh ini penulis menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol 

adalah sesuatu yang adil terutama terkait redistribusi pajak karena sudah seharusnya 

                                                           
125 Progressive Taxation System adalah mereka yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar tarif 

pajak yang lebih tinggi. (Varela, Peter. 2016. “what are progressive and regressive taxes?”. Tax and 

Transfer Policy Institute, Crawford School of Public Policy, Australian National University: Australia. 

Di akses dari: 

https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2016-

11/progressive_varela_feb_2016_complete.pdf hlm 1) 
126 CPJ. 2015. “Taxes for the Common Good, A Public Justice Primer on Taxation”. Citizen for Public 

Justice. Diakses dari: https://cpj.ca/sites/default/files/docs/files/Taxes-for-the-Common-Good-

FINAL.pdf  

127 Hartman, David A. 2002. “Does Progressive Taxation Redistribute Income?”. Institute for Policy 

Innovation. Diakses dari: https://www.ipi.org/docLib/PR162-Hartman-Redistribution.pdf-

OpenElement.pdf hlm i 

https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2016-11/progressive_varela_feb_2016_complete.pdf
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2016-11/progressive_varela_feb_2016_complete.pdf
https://cpj.ca/sites/default/files/docs/files/Taxes-for-the-Common-Good-FINAL.pdf
https://cpj.ca/sites/default/files/docs/files/Taxes-for-the-Common-Good-FINAL.pdf
https://www.ipi.org/docLib/PR162-Hartman-Redistribution.pdf-OpenElement.pdf
https://www.ipi.org/docLib/PR162-Hartman-Redistribution.pdf-OpenElement.pdf
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Katalonia sebagai daerah terkaya di Spanyol membantu daerah lainnya yang lebih 

miskin agar tercapainya sebuah pembangunan daerah secara merata di Spanyol. 

5.3.5 Peningkatan Efisiensi 

Variabel selanjutnya adalah peningkatan efisiensi, yaitu terjadinya peningkatan 

efisiensi insfrastruktur dan administrasi pada host state dengan kata lain host state 

memanfaatkan suatu entitas untuk dapat meningkatkan infrastrukturnya, oleh karena 

itu terjadi penurunan efisiensi infrastruktur pada wilayah yang ditempati oleh entitas 

tersebut.128 

Jika dilihat dalam konteks Katalonia penulis tidak melihat adanya penurunan 

efisiensi infrastruktur di Katalonia, baik Katalonia maupun Spanyol mampu sama-sama 

meningkatkan infrastrukturnya. Pemikiran penulis tersebut diperkuat dengan  informasi 

yang penulis dapatkan dari Generalitat de Catalunya bahwa adanya peningkatan dalam 

hal administrasi publik. Pemerintah Katalonia menyetujui bahwa akan ada struktur baru 

dalam Departemen Kebijakan Digital dengan administrasi publik Katalonia, kedua 

departemen ini berkorporasi menjadi departemen yang sama yang memiliki kompetensi 

di bidang administrasi dan fungsi publik. Departemen ini memiliki Sekretariat 

Telekomunikasi, Cybersecurity, dan Digital Society dengan tujuan utama 

mempromosikan penyebaran dan integrasi  teknologi digital di semua bidang 

masyarakat Katalan. Adanya inovasi dari pemerintah Catalonia untuk mengatur fungsi 

publik, mengembangkan atau memperbaiki kebijakan, dan modernisasi administrasi 

Generalitat dan sector publik dengan teknologi digital.129 Penulis melihat bahwa 

                                                           
128 Pantazopolous, Panagiotis. 1995. ”Secessionist Movement: An Analytical Framework”. Honor 

Theses. OpenSIUC: Southern Illinois University of Carbondale  hlm 10-11 
129 Digital Policies and Public Administration Department. 2018. “The Government Approves the New 

Structure of the Department of Digital Policies and Administration”. Generalitat de Catalunya. Di akses 
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teknologi baru dan sektor TIK menjadi strategis bagi Pemerintah Katalonia, dan 

terutama untuk Kementerian Kebijakan Digital dan Administrasi Publik, dua bidang 

utama untuk mencapai tujuan ganda yaitu digitalisasi negara dan menjadikan 

Administrasi Publik Katalan sebagai Administrasi modern dan mutakhir merupakan 

sebuah upaya dari Katalonia untuk meningkatkan administrasinya. 

Terkait infrastruktur, pemerintah Spanyol telah memberikan investasi 

infrastruktur yang cukup besar untuk Katalan yaitu sebanyak 4,2 miliar euro atau sekitar 

4,56 miliar dollar AS untuk meningkatkan infrastruktur di Katalan. Uang tersebut 

sebagian besar diinvestasikan dalam jaringan kereta api lokal dan regional, serta apa 

yang disebut sebagai garis rel "Koridor Mediterania" di pantai timur Spanyol, serta pada 

transportasi lain dan perbaikan jalan. PM Mariano Rajoy mengatakan bahwa layanan 

kereta api lokal Catalan Rodiales akan menerima 1,88 miliar euro antara 2017 dan 2020 

dan 2 miliar euro lagi antara 2021 dan 2025. Peningkatan infrastruktur Katalonia tidak 

hanya pada kereta cepat saja namun juga termasuk bandara Katalan, pelabuhan dan 

jalan.130 

Dalam menganalisa variabel ke 5 sejauh ini penulis tidak melihat adanya 

penurunan administrasi maupun infrastruktur dari pemerintah Katalonia, bahkan 

Katalonia mampu untuk meningkatkan infrastruktur dan administrasinya. Oleh karena 

itu penulis menyatakan “Tidak” dalam menganalisa variabel ke 5 ini. 

                                                           
dari: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-

institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-

politiques-digitals-administracio-publica.do 
130 Xinhua. 2017. “ Spanish PM confirms large infrastructure investment in Catalan region “. Di akses 

dari: http://www.xinhuanet.com/english/2017-03/29/c_136165495.htm 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-politiques-digitals-administracio-publica.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-politiques-digitals-administracio-publica.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-institucionals/notapremsavw/306636/ca/el-govern-aprova-la-nova-estructura-del-departament-de-politiques-digitals-administracio-publica.do
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5.3.6 Nasionalisme Primordial 

Variabel keenam dari Secession theory adalah “nasionalisme primordial” dan 

memiliki indikator yaitu memiliki persamaan budaya, agama, tradisi, bahasa, etika, 

kebiasaan & sejarah. 

Entitas yang ada di Katalonia tentu saja memiliki persamaan atas budaya, 

agama, tradisi, bahasa, etika, kebiasaan dan sejarah yang sama di masa lalu oleh karena 

itu mereka merasa berbeda dengan Spanyol dan tidak ingin menjadi bagian dari 

Spanyol. Masyarakat Katalonia bersatu karena atas dasar persamaan yang mereka 

miliki. Katalonia memiliki budaya dan tradisi membuat menara manusia (building the 

human castle) dan melakukan folk dancing 131 biasanya di adakan setiap bulan Oktober 

ataupun dalam sebuah festival setiap tahunnya, masyarakat Katalonia memiliki 

persamaan bahasa yaitu bahasa Katalan, dan memiliki kesamaan sejarah terutama pada 

saat pemerintahan Fransisco Franco berkuasa dan berusaha untuk menempatkan 

budaya Spanyol terhadap Katalonia secara paksa, selain itu FC Barcelona menjadi 

identitas dan sebagai representasi nasionalisme bagi rakyat Katalan.132 Selain itu, 

simbol yang menjadi indentitas rakyat Katalonia adalah bendera yang mewakili 

representasi Katalan, dalam bahasa Catalan dinamakan “Senyera” terdiri dari empat 

garis merah dengan bidang garis kuning yang berdasarkan lambang dari mahkota 

Aragon. 

                                                           
131Burns, Jimmy. 1992. “Catalan Cuture”. Lonely Planet Barcelona. Di akses dari: 

https://books.google.co.id/books?id=FhYsDQAAQBAJ&pg=PT469&dq=building+a+human+castle+c

atalan+tradition&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjStNO2uPbbAhVXWisKHdv6CIwQ6AEIKDAA#v=o

nepage&q=building%20a%20human%20castle%20catalan%20tradition&f=false 

132 Ibid. 
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Dalam menganalisa variabel ke enam ini, berdasarkan penjabaran indikator 

penulis mendapatkan hasil bahwa Katalonia telah memenuhi indikator seperti yang 

telah di jelaskan dan penulis meyatakan “YA”  warga Catalonia memiliki kesamaan  

budaya, agama, tradisi, bahasa, etika, kebiasaan & sejarah.  

5.3.7 Pelestarian Budaya 

Variable ke tujuh adalah pelestarian budaya, seperti yang sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa variable ketujuh ini memiliki indicator yaitu terancam punahnya 

budaya dari suatu entitas. Berdasarkan rentan waktu yang telah penulis batasi yaitu 

tahun 2012-2017 keberadaan budaya Katalan tidak terancam kepunahannya, bahkan 

Katalonia tengah berupaya untuk mempromosikan budayanya melalui UNESCO dan 

hal tersebut tentunya sudah diperbolehkan oleh pemerintah Spanyol karena berdasarkan 

konstitusi Spanyol pasal 3 (ayat 2 dan 3)133 menyebutkan bahwa setiap entitas 

diperbolehkan untuk menggunakan bahasa dan budaya masing-masing serta 

mempromosikannya pada dunia karena itu merupakan warisan budaya yang harus 

dilindungi dan dihormati secara khusus. Selain itu jumlah Katalan berdasarkan 

informasi dari Generalitat de Catalunya adanya peningkatan dari tahun ke tahun seperti 

pada tahun 2015 sampai 2018.134 Peningkatan populasi tersebut menandakan bahwa 

keberadaan baik itu budaya maupun masyarakatnya tidak dibatasi oleh Spanyol. 

Masyarakat Catalonia hingga saat ini masih melestarikan budaya mereka seperti 

membangun menara manusia dan tidak ada larangan sedikitpun dari pemerintah 

Spanyol untuk melestarikan budaya dari masyarakat Katalonia. 

                                                           
133 Konstitusi Spanyol. 

134 Generalitat de Catalonia. 2018. “Population on 1 January. Provinces”. Di akses dari: 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en 
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Dari indicator tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam variable pelestarian 

budaya, Catalonia tidak memenuhi indikator terancam punahnya budaya dari suatu 

entitas yang ingin memisahkan diri oleh karena itu penulis nyatakan “tidak” dalam 

variable ketujuh ini berdasarkan pertimbangan yang telah penulis dapatkan dari hasil  

penjabaran indicator. 

5.3.8 Antisipasi Ancaman 

Variabel Anticipation of Threat merupakan variable ke delapan dalam secession 

theory dimana untuk mengantisipasi sebuah ancaman dapat dilakukan dengan 

memperkuat status ekonomi dan militer dari suatu entitas selain itu entitas dapat 

meminta bantuan dari negara lain maupun IGO. 

Indicator pertama dari Anticipation of Threat yaitu mamperkuat status ekonomi 

dan militer, kondisi perekonomian Catalonia memang dapat dikatakan sangat baik 

karena jika dilihat dari persentase peningkatan ekspor yang dilakukan oleh Katalonia 

pada tahun 2017 sebanyak 4,6%  dan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.135 

Sedangkan untuk kondisi militer Katalonia menurut penulis kurang dapat 

memperkuat keadaan domestic Katalonia sendiri karena Katalonia kurang melakukan 

kerjasama dalam bidang militer baik itu secara bilateral maupun multilateral dengan 

berbagai organisasi internasional. Kondisi militer Katalonia masih bergantung pada 

Spanyol dimana Katalan menyumbang sekitar 20% dari semua aset militer Spanyol. 

Katalonia yang lemah secara militer akan menciptakan sisi yang rentan dalam 

                                                           
135 Agriculture, Livestock, Fisheries and Food Departmen. “Catalan agri-food exports grew by 4.6% in 

2017 to more than 10,000 million Euros in 2017” di akses dari:  

 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/agricultura-ramaderia-pesca-

alimentacio/notapremsavw/304978/ca/exportacions-agroalimentaries-catalanes-creixen-4-6-lany-2017-

superar-10-000-milions-deuros.do 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/list.do?pageCount=1&departament=5&idioma=0
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pertahanan nasionalnya, sejauh ini yang melakukan berbagai kerjasama dengan 

berbagai macam organisasi militer maupun keamanan adalah Spanyol bukan Katalonia, 

Spanyol merupakan anggota dari NATO, EU dan OSCE yang menjadikan militernya 

lebih kuat dibanding Katalonia sebagai negara otonomnya. Pada dasarnya penulis 

memandang bahwa militer Katalonia masih dipegang sepenuhnya oleh Spanyol 

meskipun pada dasarnya Katalonia memiliki hak atas 20% persenjataan namun tetap 

saja hal tersebut tidak dapat menguatkan Katalonia untuk mengantisipasi seandainya 

ada serangan dari Spanyol.136 

Indikator kedua dari variable ini adalah meminta bantuan kepada negara lain 

maupun IGO, pada dasarnya Katalonia sudah memberikan proposal untuk meminta 

bantuan kepada EU, namun yang terjadi di lapangan EU hanya memperingatkan 

Spanyol agar tidak bertindak agresif terhadap masyarakat sipil serta tidak ada satupun 

negara anggota EU yang setuju apabila Katalonia keluar dari Spanyol. Sesuai dengan 

statement yang dikeluarkan oleh Pesiden komisi Eropa Jean Claude Juncker pada 2 

Oktober 2017 menegaskan ini adalah masalah internal bagi Spanyol yang harus di 

tangani sejalan dengan tatanan konstitusi Spanyol, Juncker juga mengatakan agar kedua 

belah pihak dapat melakukan dialog dan mempercayakan perdana menteri Mariano 

Rajoy dapat mengelola proses yang sulit ini dengan sepenuhnya menghormati 

konstitusi Spanyol dan hak-hak dasar warga negara di dalamnya.137 

                                                           
136 Lee, Dorcha. 2017. “Defending an independent Catalonia”. Societat d’Estudis Militars. Navan: 

Irlandia. Di akses dari: http://www.estudismilitars.cat/wp-content/uploads/2018/01/Defending-an-

Independent-Catalonia-DEFINITIVE.pdf hlm 15 
137 European Comission. 2017. “Statement on the events in Catalonia”. Brussels. Di akses dari: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_en.htm 

http://www.estudismilitars.cat/wp-content/uploads/2018/01/Defending-an-Independent-Catalonia-DEFINITIVE.pdf
http://www.estudismilitars.cat/wp-content/uploads/2018/01/Defending-an-Independent-Catalonia-DEFINITIVE.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_en.htm
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Hasil penjabaran indikator dari variabel ke 8 “antisipasi ancaman” yaitu 

Katalonia tidak dapat memenuhi indikator yang disebutkan karena kondisi militer 

Katalonia  masih bergantung pada Spanyol dan bisa dibilang lemah jika dibandingkan 

dengan Spanyol, lalu pada indikator kedua Catalonia gagal mendapatkan bantuan dari 

UE untuk dapat keluar dari Spanyol karena tidak ada satupun negara yang setuju atas 

referendum tersebut. Oleh karena itu penulis menyatakan “Tidak” dalam variabel 

kedelapan ini. 

5.3.9 Ketidakadilan 

Ketidakadilan merupakan variable ke Sembilan yang membangun teori 

pemisahan diri dimana penulis disini akan melihat apakah pemerintah Spanyol 

melakukan kekerasan terhadap warga Katalan. Selain itu mayoritas di pemerintah pusat 

bertindak agresif terhadap kelompok minoritas dan mengancam untuk 

memusnahkannya serta adanya pengambilan suatu wilayah secara tidak adil oleh 

pemerintah pusat. 

Indikator pertama dari ketidakadilan yaitu adanya ketidakadilan dalam bentuk 

kekerasan dan tindakan agresif terhadap entitas. Pada indikator pertama ini penulis 

memang melihat adanya tindakan agresif yang dilakukan pemerintah Spanyol kepada 

rakyat Katalonia ketika mereka melakukan demonstrasi untuk referendum namun 

penulis melihat bahwa hal tersebut dilakukan pemerintah Spanyol hanya sebatas untuk 

menstabilkan keamanan nasional yang pada saat itu sedang kacau. Meskipun adanya 

korban namun jumlah korban tidak sebanyak atas apa yang terjadi pada konflik entitas 

yang ingin memisahkan diri lainnya seperti yang terjadi pada Sudan dan Kurdi bahwa 

jumlah korban jiwa yang sangat banyak mengharuskan PBB untuk turun tangan. 
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Korban meninggal di Sudan sebanyak lebih dari 300.000 orang138, korban meninggal 

di Kurdi sebanyak 40.000139 orang, sedangkan yang terjadi di Catalonia hanya ada 750 

orang terluka dan tidak ada korban jiwa.140 Namun hal tersebut tentu bukan menjadi 

alasam dari masyarakat/organisasi internasional seperti PBB dan EU diam, tentu saja 

mereka memberikan teguran kepada Spanyol bahwasanya Spanyol adalah negara sosial 

demokratis seperti yang disebutkan dalam konstitusinya (Pasal 1) yang tidak 

seharusnya aparat keamanan melakukan hal yang semena-mena kepada para 

demonstran. Seperti yang kita lihat bahwa internasional awareness akan muncul karena 

peristiwa yang besar, dan ketika peristiwa itu besar dan jumlah korban menunjukkan 

angka yang besar maka akan mnarik perhatian yang lebih besar pula.  

Indikator kedua yaitu adanya ancaman untuk memusnahkan entitas, dalam hal 

ini penulis tidak melihat satupun statement maupun kebijakan dari perdana menteri 

Spanyol maupun raja sekalipun untuk memusnahkan entitas Katalonia dari Spanyol, 

bahkan Spanyol selalu berusaha untuk menawarkan kerjasama dan memberikan 

akomodasi kepada Catalonia untuk menjadi bagian dari Spanyol, hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Spanyol dan Catalonia dalam Iberian 

Council yang didalamnya mencakup kebijakan lingkungan, energi, air, hukum dan 

pertahanan, kerjasama budaya, olahraga dan komunikasi, industri, perdagangan dan 

                                                           
138 BBC. 2010. “Sudan's Darfur conflict”. Di akses dari: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3496731.stm 

139 Konaev. Margarita. Burak Kadercan. 2018. “OLD DOGS, NEW TRICKS: URBAN WARFARE IN 

TURKEY’S WAR WITH THE PKK“. Di akses dari:  https://warontherocks.com/2018/01/old-dogs-new-

tricks-urban-warfare-turkeys-war-pkk/ 

140 Raphael Minder and Ellen Barry. “Catalonia’s Independence Vote Descends Into Chaos and Clashes 

 “. Di akses dari: https://www.nytimes.com/2017/10/01/world/europe/catalonia-independence-

referendum.html 

http://www.nytimes.com/by/raphael-minder
https://www.nytimes.com/by/ellen-barry
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keuangan, kebijakan pertanian dan perikanan, kebijakan infrastruktur, kebijakan 

migrasi, kebijakan pendidikan, kesehatan dan penelitian. 

Indikator ketiga yaitu adanya pengambilan wilayah secara tidak adil, seperti 

yang telah disebutkan dalam konstitusi Spanyol pasal 1 dan 2 bahwa Katalonia dan 

Spanyol merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan maka dari itu tidak adanya 

pengambilan wilayah secara tidak adil yang dilakukan oleh Spanyol.141 Merujuk pada 

tahun 1938 saat Franko masih berkuasa, masyarakat Katalan merasa bahwa wilayah 

mereka telah diambil paksa oleh Spanyol dan dibawah peraturan ultra-konservatif 

Franco otonomi Katalonia dicabut, nasionalisme Katalan ditekan, dan adanya 

penyeragaman bahasa Spanyol diseluruh bagian Spanyol, masyarakat Katalonia tidak 

diperbolehkan berbahasa Katalan. Namun terlepas dari sejarah tersebut setelah 

kematian Franco pada tahun 1975 Spanyol menjadi negara yang demokratis dan 

otonomi yang sangat luas kembali diberikan kepada Katalonia sehingga kemudian 

Katalonia menjadi wilayah otonomi yang sangat diistimewakan oleh Spanyol. 

Dari hasil penjabaran indikator-indikator tersebut penulis menyatakan “Tidak” 

dalam variabel ke sembilan ini karena Catalonia tidak dapat memenuhi indikator-

indikator yang disebutkan didalam variabel “ketidakadilan”.  

5.3.10 Kelangsungan hidup / Perdagangan 

Kelangsungan hidup / perdagangan merupakan variable terakhir yang 

membangun teori pemisahan diri dimana pemisahan diri akan dikatakan layak apabila 

entitas sudah mampu melakukan perdagangan untuk kelangsungan hidup daripada 

entitas itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan akan lebih 

                                                           
141 Konstitusi Spanyol 1978 
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baik jika entitas mampu untuk melakukan perdagangan bebas. Indikator dari variable 

ini adalah mampu melakukan perdagangan, dan adanya prospek untuk 

melakukanperdagangan bebas. Dari indicator yang telah disebutkan kemudian akan 

penulis turunkan kedalam kasus Katalonia. 

Indikator pertama yaitu mampu melakukan perdagangan, Katalonia menjadi 

pusat kekuatan ekonomi dan penyumbang GDP terbesar bagi Spanyol karena industri-

industri manufaktur; tekstil, industry kimia,  makanan, industry logam, serta sektor jasa 

yang sedang berkembang. Katalonia sendiri menjadi pusat industry tekstil, terutama 

terkait produksi kapas di bagian utara Katalonia, sutra di bagian selatan Katalonia dan 

seperlima dari produk anggur Spanyol berasal dari wilayah sekitar Tarragona.142 

Katalonia secara historis telah menjadi tempat yang strategis untuk berbisnis 

dan telah mimiliki sector ekonomi yang padat dan beragam. Bahkan, Katalonia dapat 

membanggakan diversifikasi ekonomi dari banyak daerah lain di Eropa, 

menggabungkan sektor industri tradisional dengan area bisnis baru yang muncul. Di 

Katalonia sendiri ada banyak sector bisnis diantaranya sektor makanan dan minuman, 

video game, bahan kimia, life science, ICT (Information and Communications 

Technology), otomotif, ecommerce, logistik, industry kreatif, pusat layanan bersama, 

smart city, Catalan Wines, dan 3D printing.143 

Dilihat dari sejarahnya Katalonia sudah mampu melakukan perdagangan 

dengan dunia luar karena berada dalam wilayah Iberian Peninsula menjadikan 

Katalonia daerah yang strategis untuk melakukan perdagangan. Saat ini Katalonia 

                                                           
142 Jones, D. Edward. 1898.”The Resources and Industries of Spain”. The North American Review, Vol. 

167, No. 500.  University of Northern Iowa. hlm 41. 
143 Generalitat de Catalunya. “Sectors”. Di akses dari: http://catalonia.com/trade-with-catalonia/ 
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semakin menguatkan sektor ekonominya melalui perdagangan dengan memperkuat 

ekspor pada beberapa sector industry seperti agrikultur, peternakan, perikanan, dan 

makanan.  

Gambar 5. 1 Ekspor Pangan Catalan Tumbuh 4,6% di 2017 

 

Sumber: Generalitat de Catalunya 

Menurut data dari Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food 

(DARP) of the Generalitat de Catalunya, ekspor agribisnis makanan Katalan tumbuh 

4,6% selama tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar € 10.070 M 

dengan demikian total penjualan produk pertanian pangan di luar negeri selama periode 

antara 2007 sampai  2017 telah meningkat dari € 5.240 juta menjadi € 10.070 M dan 

mengalami pertumbuhan 92% dalam kurun waktu 10 tahun. sektor daging telah 

menjadi sektor ekspor pertama sebesar € 2.951 juta dan mengalami pertumbuhan 9% 

dari tahun sebelumnya, diikuti oleh sektor buah dengan € 909 M, meskipun pada tahun 

ini telah mengalami sedikit penurunan 2% dibandingkan dengan 2016. Di tempat ketiga 

yaitu minyak dengan € 893M, dan keempatnya sektor minuman dengan € 880 juta yang 

termasuk bir, air, anggur dan lain-lain. Selanjutnya produk sereal dan makanan yang 
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tumbuh 15,7% dan menyumbangkan € 672M. Hal ini membuktikan bahwa adanya 

peningkatan yang kuat dalam nilai ekspor Katalonia dari tahun ke tahun dan 

membuktikan bahwa Katalonia sudah mampu untuk melakukan perdagangan ke dunia 

luar tidak hanya pada domestic saja.144 

Indicator kedua dari variable Viability/Trade adalah adanya prospek untuk 

melakukan free trade. Katalonia merupakan daerah otonomi Spanyol yang dianggap 

sudah mandiri terutama dalam hal ekonomi, dengan melihat pada kemampuan ekspor 

dari Katalonia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun penulis melihat bahwa hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan apabila Katalonia melakukan free trade. 

Alternative strategi internasionalisasi bagi Katalonia harus di tetapkan, dalam hal ini 

Katalonia dapat mendapatkan kekuatannya melalui perjanjian perdagangan bilateral 

dan multilateral dengan negara-negara yang tertarik untuk mempertahankan hubungan 

komersial, ekonomi dan keuangan dengan Katalonia. Harus adanya kerangka 

internasional yang di terapkan untuk memungkinkan jenis perjanjian ini dimana 

strukturnya dapat di atur oleh WTO yang memungkinkan anggotanya mencapai 

liberalisasi komersial yang lebih besar dengan membentuk perjanjian perdagangan 

bebas atau custom union. 

Pada 2016 berdasarkan laporan dari Generalitat de Catalunya, total PDB 

Katalonia tumbuh 3,5% angka ini tiga perempat lebih tinggi dari angka Spanyol, lebih 

                                                           
144 Generalitat de Catalunya. “Catalan agri-food exports grew by 4.6% in 2017 to more than 10,000 

million Euros in 2017 “. Di akses dari: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/agricultura-

ramaderia-pesca-alimentacio/notapremsavw/304978/ca/exportacions-agroalimentaries-catalanes-

creixen-4-6-lany-2017-superar-10-000-milions-deuros.do 
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dari dua kali lipat angka Eurozone (1,8%)145 dan angka ini merupakan angka tertinggi 

yang tercatat di Katalonia sejak 2007, dapat dilihat bahwa mulai tahun 2014 ekonomi 

Katalan mulai tumbuh dan disusul pada tahun 2015 (3,5%) dan 2016 (3,5%).146  Pada 

tahun 2016 juga Catalonia mengekspor barang senilai 65.160 juta euro, 2,0% lebih 

banyak dari tahun sebelumnya. Wilayah-wilayah di Uni Eropa terutama Perancis, 

Jerman dan Italia menjadi wilayah tujuan (65,8%) dari ekspor Catalonia, selain negara-

negara di Eropa terlihat juga adanya peningkatan ekspor ke China sebanyak 9,0%.147 

Pertumbuhan ini semakin meningkat dan membuktikan bahwa apabila dikemudian hari 

Katalonia menjadi sebuah negara yang merdeka, maka prospek untuk melakukan free 

trade dapat dilakukan oleh Katalonia melihat kondisi ekonominya yang semakin kuat. 

Sejauh ini Katalonia sudah melakukan perjanjian perdagangan dengan beberapa negara 

seperti Jepang dan Maroko.148 

                                                           
145 NCE. 2017. “Analysis of the Evolution of the Catalan Economy 2016 Annual Report”. Di akses dari: 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/informe-anual/2016-Annual-

Report.pdf 
146 Generalitat de Catalunya. 2017. “Yearly Report on Catalan Industry”. Di akses dari:  

http://catalonia.com/newsletter_news/newsletter/issue34/report-catalan-industry-2016.jsp 
147 Ibid. 
148 Generalitat de Catalunya. “Bilateral Relation”. Diakses dari:  http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-

dactuacio/afers_exteriors/relacions_bilaterals/ 
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Sumber: Idescat.149 

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dan jelaskan, dalam variable 

terakhir “Kelangsungan hidup/perdagangan” ini penulis menyatakan “Ya” karena 

Katalonia telah memenuhi indikator-indikator didalamnya yaitu mampu melakukan 

perdagangan, dan adanya prospek untuk melakukan free trade. 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Generalitat de Catalunya. 2016. “The Catalan Economy”. Di akses dari: 

http://economia.gencat.cat/web/.content/20_publicacions/economia_catalana_en.pdf hlm 16 

Gambar 5. 2 Ekspor Katalan dengan Mitra (%) 

http://economia.gencat.cat/web/.content/20_publicacions/economia_catalana_en.pdf
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Tabel 5. 2 Hasil Operasionalisasi Teori Pemisahan diri Berdasarkan Kasus 

Katalonia 

Variabel Katalonia 

1. Wilayah  Tidak  

2. Penigkatan keragaman Ya  

3. Perubahan tujuan Tidak  

4. Distribusi diskriminatif Tidak  

5. Peningkatan efisiensi Tidak  

6. Nasionalisme primordial Ya  

7. Pelestarian budaya Tidak  

8. Antisipasi ancaman Tidak  

9. Ketidakadilan  Tidak  

10. Kelangsungan hidup/ 

perdagangan 

Ya  

Total # dari Ya 3/10 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penulis dari penelitian ini adalah gerakan pemisahan diri 

Katalonia tidak memiliki legitimasi baik dari pemerintah Spanyol maupun Uni Eropa 

dimana hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi terutama terkait proses voting dan 

referendum yang dilakukan sepihak oleh Katalan. Meskipun apa yang dilakukan oleh 

Katalonia telah sesuai dengan hukum internasional, namun berdasarkan konsep 

legitimasi yang dijelaskan oleh Ian Clark tetap saja konstitusi memiliki kekuatan hukum 

yang lebih besar dibanding hukum lainnya, meskipun Katalonia telah patuh terhadap 

prinsip dari hukum internasional namun Katalonia tidak mendapatkan persetujuan 

umum dan dukungan khususnya dari Uni Eropa dalam konsensus yang dilakukan oleh 

Uni Eropa untuk pemisahan diri Katalonia. Selain itu penulis melihat berdasarkan teori 

pemisahan diri bahwa alasan dari Spanyol tidak ingin melepaskan Katalonia adalah 

karena faktor ekonomi dimana Katalonia sebagai penyumbang GDP dan pajak terbesar 

bagi Spanyol. Referendum Catalonia juga tidak mendapatkan pengakuan dari negara-

negara lain yang dilihat berdasarkan elemen-elemen yang ada dalam teori pemisahan 

diri, Katalonia hanya mencapai 3 dari 10 elemen yang mana akan menyulitkan 

masyarakat global untuk dapat memberikan pengakuan kepada Katalonia sebagai 

sebuah negara. 
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6.2 Saran 

Penelitian yang penulis lakukan disini bukanlah penelitian yang sempurna. 

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada dalam penelitian penulis, baik 

dari segi isi maupun penulisan itu sendiri. Tetapi, dibalik kekurangan tersebut penulis 

merasa bahwa tema yang penulis bahas dalam skripsi ini merupakan isu yang menarik. 

Masih banyak hal yang dapat dieksplor dari isu Secession ini, Oleh karena itu penulis 

menyarankan adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini, tetapi dari sudut pandang 

yang berbeda misalnya dari sudut pandang Spanyol dalam menanggapi keinginan 

Catalonia untuk memisahkan diri, atau melihat kasus pada entitas lain seperti Quebec, 

Sudan, Kurdi, dan bisa juga dari sudut pandang pihak komunitas internasional seperti 

PBB atau Uni Eropa. 
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