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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Meksiko sebagai salah satu negara di Amerika Latin di mana kerap 

berkonflik dalam beberapa dekade belakangan ini. Salah satu konflik besar yang 

menarik perhatian penulis adalah konflik perang saudara antara penduduk kota 

Chiapas dan Pemerintah Meksiko yang telah terjadi lebih dari 33 tahun. Konflik ini 

juga merupakan konflik yang melibatkan aktor non state dari gerakan masyarakat 

Chiapas yang kemudian disebut Zapatista. 1  

Pada tahun 1983, terbentuknya militan Zapatista atau  EZLN (Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional) mendasari konflik bersenjata antara pemerintah 

dan kubu masyarakat sipil .2 Hingga tahun 1994 pemerintahan Meksiko dipimpin 

oleh Ernesto Zedillo mengadakan perlawanan bersenjata kepada EZLN. Meski 

konflik bersenjata tetap terjadi, Zapatista terus berusaha untuk memulai 

penyelesaian konflik melalui Peace Talks. Hal tersebut dapat dibuktikan  dengan 

dipublikasikannya  Deklarasi Pertama Rimba Raya Lacandon.3 

Permasalahan yang mendasar dari pembentukan tentara EZLN dan 

Zapatista adalah bentuk protes kepada pemerintah mengenai permasalahan 

                                                           
1  Anonymous, 2016, Schools for Chiapas, Zapatista Timeline, San Diego, diakses pada: 

http://www.schoolsforchiapas.org/teach-chiapas/zapatista-timeline/,  24 Juni 2016, pukul 13.17 

WIB 
2 Ibid. 
3 Subcomandante Marcos, Bayang Tak Berwajah, Yogyakarta: Insist Press, Cetakan kedua, 2015, 

hal. 15 

http://www.schoolsforchiapas.org/teach-chiapas/zapatista-timeline/
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demokratisasi dalam masyarakat yang terpinggirkan terutama di kota Chiapas. 4 

Polemik antara pemerintah dan Zapatista ini tentu saja tidak hanya melihat 

permasalahan demokrasi dalam cara pandang politik saja, dikarenakan 

permasalahan demokrasi dapat berpengaruh besar terhadap peningkatan maupun 

penurunan kesejahteraan (ekonomi), keadilan (sosial) dan kebijakan (politik) dalam 

sebuah negara atau kota tertentu. Hal inilah yang lantas semakin menstimulasi 

terjadinya konflik internal yang semakin besar. 

Chiapas merupakan kota paling selatan Meksiko yang berbatasan langsung 

dengan Guatemala memiliki permasalahan dengan praktik ekonomi neoliberal yang 

diterapkan oleh pemerintahan Meksiko. Permasalahan ini berpengaruh langsung 

terhadap praktik demokrasi di Meksiko, yang dianggap menghalangi demokrasi 

dengan menghubungkan marjinalisasi ekonomi dengan peminggiran politik yang 

menghalangi demokrasi.5 Permasalahan ekonomi tersebut dibuktikan dengan tidak 

diberikannya hak-hak indigenous people, yang menjadi obyek  gerakan sosial 

Zapatista. Poin tersebut menjadi penting dikarenakan dengan dasar pembelaan 

terhadap hak-hak indigenous people, pemberontakan Zapatista memiliki misi 

utama dalam perlawanannya kepada pemerintahan Meksiko.6 

Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan hak-hak 

kepada indigenous people, maka perubahan yang paling mendasar harus dilakukan, 

yaitu perubahan dalam tata pemerintahan Meksiko, yang dikuasai oleh PRI (Partai 

                                                           
4 Noer Fauzi, Gerakan – Gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Demokratisasi di Meksiko, Pemberontakan 

Zapatista, dan Masyarakat Sipil, Yogyakarta: Insist Press, hal. 42 
5 Ibid., hal. 44 
6 Ibid., hal. 43 
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Revolusi Institusional) 7  yang dianggap sebagai rejim politik yang tidak dapat 

dikompromikan dan tergolong otoriter. Perubahan dalam segi politik dan kebijakan 

domestik Meksiko terlihat dari keberhasilan gerakan Zapatista dalam memberikan 

ruang-ruang transparan baru untuk partisipasi politik dalam masyarakat sipil yang 

menghasilkan terpilihnya presiden Vincente Fox dari partai PAN (Partai Aksi 

Nasional) pada tahun 2000. Pemilu inilah yang lantas menjadi indikator 

demokratisasi8 

Satu tahun setelah terbentuknya gerakan sosial Zapatista, tidak hanya 

pemerintah yang mencanangkan gencatan senjata dan peace talks, namun Zapatista 

yang berkembang pesat dengan menggunakan kampanye nir-kekerasan di bawah 

kepemimpinan Mayor Ana Maria. Pada periode ini dapat disebut dengan 

keberhasilan kampanye tanpa kekerasan yang dibuktikan dengan hanya dalam 1 

malam anggota Zapatista dapat menguasai setengah kota Chiapas. Aksi gerakan 

nir-kekerasan juga dapat dibuktikan dengan beberapa tahap perundingan San 

Andreas antara Pemerintah dan Zapatista9 

Perang saudara di Chiapas yang disebabkan pemberontakan terhadap 

pemerintah Meksiko yang otoriter telah menelan banyak korban di kedua belah 

pihak selama lebih dari 10 tahun konflik bersenjata. Penyelesaian konflik 

berikutnya yang dipilih oleh Zapatista dengan menggunakan pendekatan nir-

kekerasan atau non-violence yang membuat penelitian ini menjadi sangat menarik. 

Pengkajian penelitian ini yang membahas konflik di Amerika Utara yang dikaji 

                                                           
7 Ibid., hal. 25 
8 Ibid., hal 43 
9 Subcomandante Marcos, Op. Cit, hal. 16 
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dengan menggunakan konsep non-violence dari Asia yang berdasarkan pada ajaran 

agama yang bahkan bukan mayoritas di Chiapas. 10 

Gerakan nir-kekerasan Zapatista dibuktikan dengan demonstrasi dan ajakan 

terhadap penduduk sekitar, serta memperkenalkan diri kepada dunia. Aksi 

aktualisasi diri dengan cara perundingan dalam beberapa deklarasi untuk berunding 

dengan pemerintahan Meksiko adalah sebuah cara yang paling tepat untuk 

menyatakan protes terhadap pemerintah yang berkuasa tanpa pertumpahan darah. 

Gerakan non-violence Zapatista akan dikaji secara terperinci dalam penelitian ini 

yang akan dimulai pada 1994, hingga pada masa saat di mana gerakan Zapatista 

berhasil mengubah sistem pemerintahan otoriter dari partai PRI kepada 

pemerintahan partai PAN yang terpilih secara demokratis pada tahun 2000.11 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik garis besar yaitu 

gerakan Zapatista yang telah melakukan pemberontakan berdasarkan konsep non-

violence dengan memberikan tekanan besar terhadap pemerintahan Meksiko tanpa 

aksi militan. Dalam penelitian ini, ditarik rumusan masalah : Mengapa gerakan 

perlawanan nir-kekerasan Zapatista berhasil mempengaruhi perubahan 

sistem pemerintahan Meksiko dari otoriter ke demokrasi ? 

 

 

                                                           
10 Ahimsa sebagai salah satu konsep gerakan sosial tanpa kekerasan yang diutarakan oleh Mahatma 

Gandhi, seseorang asal India, yang mana konsep yang diutarakan berdasar pada ajaran agama Hindu. 
11 Subcomandante Marcos, Op. Cit.,hal. 687 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji upaya gerakan sosial terbesar 

di Meksiko dalam melakukan pemberontakan kepada pemerintah Meksiko, 

sehingga tercapailah demokratisasi yang ditandai dengan adanya pemilu tahun 2000. 

Penelitian ini befokus dalam mengkaji pemberontakan masyarakat yang berdasar 

pada gerakan-gerakan non-violence meskipun pihak pemerintah menanggapi aksi 

tersebut dengan operasi militer.  

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

1.3.2.1  Manfaat Akademis 

Dalam pandangan ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini dapat 

menjadi varian sumber kajian non-violence yang memberikan cara pandang yang 

unik dalam mengkaji permasalahan resolusi konflik dalam kajian Hubungan 

Internasional. Serta dapat memberikan sedikit banyak point of view dalam 

menggunakan pendekatan anti kekerasan untuk mengkaji pemberontakan militer 

sebagai permasalahan utama. 

 

1.3.2.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih positif kepada penulis 

dan pembaca, dalam memandang sebuah gerakan-gerakan sosial yang memiliki 

motif protes keras kepada pemerintah, meski memiliki kemampuan militer yang 

memadai untuk melakukan konflik bersenjata, namun bentuk protes tersebut dapat 
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dilakukan dengan melalui aksi non-violence. Penelitian ini juga dapat memberi 

informasi dan menjadi bahan kajian mahasiswa, khususnya studi Hubungan 

Internasional serta pemerhati isu-isu dunia internasional khususnya bagaimana 

sebuah gerakan nir-kekerasan dapat menjadi alasan yang melatarbelakangi 

tercapainya demokratisasi. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Untuk menguji keabsahan dan originalitas penelitian ini, maka dalam sub 

bab ini penulis menyajikan empat penelitian terdahulu yang dilakukan mahasiswa 

di luar Universitas Muhammadiyah Malang, hal ini dilakukan setelah menganalisa 

penelitian terdahulu di Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki 

kemiripan dalam tema atau teori. Empat penelitian terdahulu akan diambil dari; 

Skripsi A. Fauzan Azhima, Universitas Indonesia; Yoga Bisma Lispaduka, 

Universitas Airlangga; Ritza L. Candra, Universitas Airlangga; dan Arief Setiawan, 

Universitas Airlangga. 

Penelitian milik A. Fauzan Azhima dengan judul Keberhasilan Gerakan 

Zapatista di Meksiko (1994 – 2009) : Analisa Keterhubungan Dengan Masyarakat 

Sipil Global12, membahas mengenai Zapatista dan gerakan sosial di Chiapas yang 

memiliki fokus dalam keberhasilan gerakan Zapatista menarik perhatian INGO. 

Dalam skripsi Fauzan, dijelaskan mengenai hubungan masyarakat domestik dan 

                                                           
12 A. Fauzan Azhima (0706291142), 2011, Keberhasilan Gerakan Zapatista di Meksiko (1994 – 

2009) : Analisa Keterhubungan Dengan Masyarakat Sipil Global, Skripsi Departemen Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 
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internasional serta peran kedua belah pihak dalam memberikan dukungan dalam 

aksi pemberontakan Zapatista. 

Dengan berdasar pada penjelasan eksplanatif, skripsi Fauzan lebih berfokus 

pada pembentukan dan bentuk organisasi gerakan Zapatista serta keberhasilan dan 

pencapaian dari awal pembentukan gerakan sosial hingga terdapat gerakan-gerakan 

baru di tahun 2009, serta penjelasan proses per tahun. 

Meski memiliki awal pembahasan yang mirip, dimana menjelaskan 

mengenai pembentukan EZLN dan gerakan Zapatista, penelitian penulis memiliki 

perbedaan yang mencolok pada segi dasar teori, paradigma dan konsep, serta fokus 

pembahasan dan permasalahan, pada skripsi Fauzan berfokus pada keberhasilan 

gerakan Zapatista, penelitian penulis berfokus pada jenis gerakan Zapatista, 

perbedaan fokus ini mendasari perbedaan mencolok dari kedua belah penelitian 

pada segi teori dan konsep yang menghasilkan kesimpulan dan hasil akhir yang 

memiliki perbedaan mencolok pula. 

Penelitian kedua oleh Yoga Bisam Lispaduka yang berjudul Signifikansi 

Transformasi Strategi Pergerakan : Studi Kasus Tentara Pembebasan Nasional 

Zapatista EZLN (1994-2006)13. Skripsi Yoga memiliki kemiripan fokus dengan 

penelitian yang penulis tulis, dari segi objek penelitian, Yoga lebih memfokuskan 

pada transformasi pergerakan dari gerakan sosial tradisional yang bergerak ke arah 

pergerakan elektronik, dengan menggunakan media internet. Penelitian ini 

membahas transformasi zapatista sejak tahun 1994, hingga masa network society 

                                                           
13 Yoga Bisam Lispaduka (070710195), 2011, Signifikansi Transformasi Strategi Pergerakan : 

Studi Kasus Pembebasan Nasional Zapatista EZLN (1994-2006), Skripsi Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga 
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atau internet yang lantas kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen Zapatista 

dalam memobilisasi rakyat sipil pasca berakhirnya rezim PRI. 

Meskipun memiliki objek penelitian yang sama, yaitu Zapatista dan 

gerakannya, penelitian yang dilakukan oleh Yoga tergolong sangat luas dengan 

berdasar pada efektif dan efektivitas sebuah gerakan yang berfokus pada gerakan 

sosial yang berubah menjadi gerakan berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan 

skripsi yang penulis tulis yang befokus pada teori gerakan sosial tradisional dan 

memiliki fokus tidak pada seluruh gerakan seperti yang ditulis oleh Yoga, 

melainkan berfokus pada beberapa deklarasi dengan mempertajam analisa dengan 

fokus non-violence yang tidak dibahas dalam penelitian Yoga; sedikit perbedaan 

pada objek kasus dan perbedaan mencolok pada segi pendekatan menghasilkan 

hasil penelitian yang kontras antara Yoga dan penulis. 

Ketiga, skripsi oleh Ritza L. Candra dengan judul Strategi Gerakan Sosial 

Zapatista di Meksiko Tahun (1994-2006)14, penelitian oleh Candra menjadi titik 

tantangan tersendiri kepada penulis, karena memiliki tingkat kemiripan paling 

tinggi diantara sekian penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis. Penelitian 

Candra membahas total mengenai gerakan sosial yang dilakukan oleh Zapatista, 

dengan menjelaskan transformasi gerakan dari kekerasan menuju gerakan tanpa 

kekerasan (non-violence). 

Meski penelitian yang Candra dan penulis lakukan mirip, terdapat 

perbedaan yang mencolok dari segi sudut pandang dan pendekatan teori dan konsep 

                                                           
14  Ritza L. Candra (070610450), Strategi Gerakan Sosial Zapatista di Meksiko, Skripsi Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
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yang dipilih. Penelitian Candra menggunakan teori gerakan sosial milik Gramsci 

yang berfokus pada gerakan sosial berdasar pada perbedaan kelas borjuis dan 

ploretar; namun penulis menggunakan konsep gerakan sosial milik T. Tarrow yang 

berfokus pada gerakan protes yang ditujukan khusus kepada elite. Pada teori inti 

juga terdapat perbedaan mencolok meskipun penelitian Candra dan penulis 

meskipun kedua penelitian menggunakan teori dasar pengkajian non-violence, 

namun terdapat perbedaan dari dasar teori; Candra meggunakan non-violence 

struggle (Tapasya) yang menjelaskan willingness of suffering, yang mana menurut 

penulis akan lebih tajam hasil akhir yang di dapat jika menggunakan dasar teori 

Ahimsa oleh Mahatma Gandhi yang menjelaskan mengenai kegiatan terus 

melakukan protes tanpa melukai orang lain maupun diri sendiri, meskipun 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kekerasan. 

Terakhir dalam penyajian penelitian terdahulu adalah milik Arief Setiawan, 

penelitian dengan judul Globalisasi, Nasionalisme, dan Perlawanan15 menjelaskan 

mengenai Zapatista, pemerintahan Meksiko dan pengaruh kondisi globalisasi 

terhadap masyarakat Chiapas dalam mengubah strategi protes kepada pemerintah 

Meksiko. 

Dengan objek penelitian yang sama, seperti tiga penelitian di atas, dalam 

penelitian Arief dijelaskan mengenai pengaruh keterbatasan demokrasi yang 

disebabkan oleh pemerintahan Meksiko yang otoriter menyebabkan penurunan 

                                                           
15  Arief Setiawan (070216678), Globalisasi, Nasionalisme, dan Perlawanan, Skripsi Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Uiversitas Airlangga 
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perekonomian masyarakat Chiapas. Dengan berfokus pada perbandingan kondisi 

yang dipimpin pemerintah Meksiko dan kondisi yang diperjuangkan oleh EZLN 

dan gerakan Zapatista, penelitian milik Arief mendapatkan hasil yang berbeda dari 

penelitian penulis, dapat dirtarik kesimpulan sederhana bahwa penelitian Arief 

yang menggunakan metode komparasi akan menghasilkan hasil yang lebih luas 

dibandingkan penelitian penulis yang menghasilkan hasil akhir yang lebih tajam 

dengan menggunakan teknik eksplanatif. 

Tabel 1.1  Posisi Penelitan 

No Nama / Judul Metodelogi dan 

Pendekatan 

Hasil Akhir 

1. A. Fauzan Azhima 

/ Keberhasilan 

Gerakan Zapatista 

di Meksiko (1994-

2009) : Analisa 

Keterhubungan 

Dengan 

Masyarakat Sipil 

- Eksplanatif 

- Gerakan Sosial 

- Masyarakat Sipil 

Global 

- Teori hubungan 

gerakan 

masyarakat sosial 

lokal dengan 

masyarakat sipil 

global 

 

Penjelasan mendetail 

hubungan gerakan Zapatista 

yang membuka diri untuk 

mendapat bantuan dari INGO 

dan masyarakat global, 

memberikan informasi tajam 

mengenai kerjasama 

Zapatista dengan INGO, 

tahun 1994-2001 sebagai 

pengantar, hingga tahun 2002 

-2009 sebagai inti 

pembahasan dan pembuktian 

keberhasilan gerakan 

Zapatista dalam ranah global. 

2. Yoga Bisma 

Lispaduka / 

Signifikansi 

Transformasi 

Strategi 

Pergerakan :  Studi 

Kasus Tentara 

Pembebasan 

Nasional Zapatista 

EZLN (1994-2006) 

- Eksplanatif 

- Gerakan Sosial 

- Media Internet 

- Efektif dan 

Efektivitas 

Perbandingan mengenai 

kegiatan gerakan Zapatista, 

yang beralih dari gerakan 

sosial yang tradisional 

menjadi gerakan sosial yang 

lebih modern dengan 

menyebarkan nilai-nilai 

gerakan dengan 

menggunakan Internet 

dengan maksud memperkuat 

sumber dukungan gerakan 



11 
 

sosial ini dari dalam negeri 

maupun dalam skala global. 

 

3. Ritza L. Candra / 

Strategi Gerakan 

Sosial Zapatista di 

Meksiko Tahun 

(1994-2006) 

- Eksplanatif 

- Gerakan Sosial 

- Non-Violence 

Struggle 

- Teknik 

Propaganda 

Penjelasan lebih lanjut 

mengenai perubahan protes 

dari militan kepada non-

violence, serta menjadi 

pembahasan terakhir, bahwa 

gerakan tanpa kekerasan yang 

dilakukan oleh gerakan 

Zapatista, mengandung 

teknik propaganda yang kuat, 

dimana kekuatan strategi 

gerakan Zapatista 

dititikberatkan. 

 

4.  Arief Setiawan / 

Globalisasi, 

Nasionalisme, dan 

Perlawanan 

- Eksplanatif-

Argumentatif 

- Kapitalisme vis a 

vis Sosialisme 

- Pasar Bebas vis a 

vis Nasionalisme 

 

- Kosmopolitanisme 

vis a vis 

Komunitarianisme 

Penjelasan terperinci dan 

luas, perbandingan 

paradigma yang 

diperjuangkan oleh gerakan 

Zapatista serta apa yang 

dilawan oleh gerakan 

Zapatista, menjelaskan  

terperinci mengenai kedua 

belah pihak terutama pada 

segi perkembangan ekonomi 

yang didasarkan pada nilai 

yang diterapkan dalam 

pemerintahan Meksiko. 

 

5. Putri Valentina / 

Keberhasilan 

Gerakan 

Perlawanan Non-

Violence Zapatista 

Dalam Perubahan 

Sistem Politik 

Meksiko Dari 

Otoriter Ke Sistem 

Demokrasi (1994-

2000) 

 

- Eksplanatif 

- Gerakan Sosial 

- Nir-Kekerasan 

Ahimsa 

- Civil Society 

Penjelasan terperinci 

mengenai aksi gerakan sosial 

yang berubah dari militer ke 

anti kekerasan terutama pada 

perihal deklarasi-deklarasi 

yang memberikan pengaruh 

besar dalam melaksanakan 

gerakan protes kepada 

pemerintah, tidak hanya 

terbatas pada penjelasan 

mengenai deklarasi, namun 

juga dikaji dengan tajam 

menggunakan teori Ahimsa 

untuk menjelaskan kekuatan 

perang dan pengambilan 

keputusan gerakan Zapatista. 
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1.5  Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Teori Gerakan Sosial 

Teori Gerakan Sosial yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada 

teori yang dinyatakan oleh T. Tarrow, dalam bukunya Power in Movement, 

dinyatakan bahwa “Movement mount challenges through disruptive direct action 

against elites, authorities, other groups or cultural codes”(Gerakan sosial 

mengandung tantangan berupa aksi secara langsung yang mengacaukan terhadap 

elite, orang yang berwenang atau kelompok atau kebudayaan) .16 Ditambahkan 

untuk memperkuat teori dasar untuk mengkaji penelitian ini, diambil dari 

pernyataan Miriam Budiardjo, “Tujuan kelompok ini ialah mempengaruhi 

kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka”17, dengan pengertian, 

bahwasanya masyarakat yang melakukan gerakan sosial merasa dirugikan dengan 

kebijakan pemerintah, mengenai ekonomi, sosial dan politik. 

Untuk mengkaji gerakan Zapatista lebih dalam, terdapat beberapa sifat yang 

terdapat pada gerakan sosial yang dinyatakan oleh T.Tarrow; pertama, collective 

challenge, menjelaskan mengenai dasar dari setiap gerakan sosial harus berdasar 

kesamaan pada tantangan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat18, kedua, 

common purpose, yang memberikan kondisi kedua, yaitu kesamaan tujuan yang 

diangkat dalam gerakan sosial19, ketiga, Solidarity, solidaritas dinyatakan oleh T. 

                                                           
16 T. Tarrow, Power in Movement, Collective Challanege, Cambridge University Press, Britania, 

1994,hal. 5 
17 Miriam Budiardjo,  Pengantar Ilmu Politik, Partisipasi Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2008, hal. 383 
18 T. Tarrow, Op. Cit., hal. 5 
19 Ibid., hal. 6 
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Tarrow sebagai alasan yang paling mendominasi dari sebuah gerakan sosial hal 

yang mendasari dari sebuah gerakan meskipun tidak memiliki dasar keinginan atau 

interest yang sama, hanya berdasar pada ‘kejiwaan’ yang sama akan dapat 

membentuk ikatan gerakan yang melebihi dari dasar gerakan manapun 20 , sifat 

dalam gerakan sosial oleh T.Tarrow yang terakhir adalah Sustaining Collective 

Action, secara harfiah diartikan dengan mempertahankan aksi bersama, akan lebih 

mudah jika dikatakan dengan istilah resistance, semakin kuat ketahanan dan 

rutinitas protes terhadap target perubahan dalam hal ini elit, maka untuk menggapai 

tujuan dan kekuatan kebersamaan akan semakin besar21. 

Dengan penjelasan di atas, teori gerakan sosial sangat tepat untuk mengkaji 

kasus ini dikarenakan adanya interaksi terus menerus dari gerakan Zapatista 

terhadap elite pemerintahan Meksiko. Namun, interaksi tersebut masih sangat luas, 

masih mencakup aksi serangan militer kedua belah pihak, hingga aksi negosiasi di 

bawah beberapa deklarasi yang mewarnai gerakan non-violence. 

Dengan menggunakan pernyataan T.Tarrow mengenai gerakan sosial yang 

berfokus kepada perubahan terhadap elit. Hasil dari gerakan sosial Zapatista dapat 

dilihat dalam perubahan demokratisasi yang menjadi tujuan gerakan ini untuk 

mengubah tatanan pemerintahan Meksiko yang dikuasai oleh pemerintahan otoriter 

yang dinaungi oleh PRI hingga terpilihnya  Presiden Vicente Fox Quesada dari 

partai PAN secara demokratis. Perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya pemilu 

tahun 2000 yang bengitu transparan.22 

                                                           
20 Ibid., 
21 Ibid., hal. 7 
22 Noer Fauzi. Op. Cit., hal. 687 
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Dalam penelitian ini tidak menggunakan teori Gerakan Sosial Baru (New 

Social Movement). Hal tersebut dikarenakan dalam konsep ini, masyarakat yang 

bergerak harus terbebas dari permasalahan materil, dimana gerakan-gerakan sosial 

baru, harus sepenuhnya berbasis pada perubahan nilai-nilai dan bukan pada 

perubahan struktur sosial atau kesejahteraan. 23  Zapatista sendiri merupakan 

gerakan yang  masih memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Chiapas dengan merubah tatanan pemerintahan yang otoriter. 

 

1.5.2 Konsep Non-violence Ahimsa 

Seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, gerakan sosial yang 

dibahas oleh T.Tarrow mencakup cukup luas, untuk mempersempit jangkauan, 

maka penulis menentukan salah satu cara untuk melakukan protes terhadap 

pemerintah melalui gerakan sosial, yaitu konsep non-violence, konsep yang 

menjelaskan mengenai tata cara penyampaian pendapat tanpa aksi kekerasan 

maupun kerusuhan antara keduabelah pihak. 

Penulis mengambil salah satu dari tiga tahapan non-violence yang 

dinyatakan oleh Mahatma Gandhi, yaitu Ahimsa; secara harfiah, Ahimsa memiliki 

makna tidak menyerang, tidak melukai atau tidak membunuh, ahimsa sendiri 

diambil dari ajaran agama Hindu sebagai agama yang dianut Mahatma Gandhi24. 

Konsep non-violence Ahimsa, menyatakan untuk mengasihani jiwa yang 

sedang dipengaruhi oleh kejahatan (pitting of one whole soul against the will of the 

                                                           
23 Ibid., hal. 384 
24 Francis Alappatt ,1983,  Terj. S. Farida, Mahatma Gandhi, Perinsip Hidup, Pemikiran Politik dan 

Konsep Ekonomi, Nusamedia, Bandung, 2005,  hal. 61 
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tyrant)25, dengan berbasis pada ‘rasa kasihan’, prinsip dasar dari gagasan Ahimsa 

adalah penghormatan tertinggi terhadap setiap manusia tanpa memandang apa yang 

telah dia lakukan, hal tersebut mendasari kemampuan seseorang memberikan cinta 

bahkan kepada musuh.26 

Kesinambungan konsep Ahimsa dengan deklarasi-deklarasi yang dilakukan 

oleh pemerintah Meksiko dan Zapatista, serta bagaimana kedua belah pihak 

memilih mediator dan kesepakatan untuk berunding dan merasa cukup dengan 

pertumpahan darah, menjadikan konsep Ahimsa sudah patut untuk menjadi dasar 

pengkajian dalam penelitian ini; lebih jauh, Mahatma Gandhi juga menyebutkan 

konsep Ahimsa hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kuat dan berjiwa 

tegar27, hal ini dinyatakan bahwa untuk tidak menggunakan potensi militer untuk 

mencapai sebuah tujuan adalah dasar dari bentuk gerakan protes non-violence 

Ahimsa ini. Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai potensi militer yang 

besar yang dimiliki oleh EZLN yang menaungi gerakan sosial Zapatista. 

 

1.5.3. Konsep Civil Society 

Civil Society sendiri merupakan sebuah konsep yang berasal dari Yunani. 

Aristoteles  memandang civil society (masyarakat sipil) sebagai sistem kenegaraan 

atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama 

sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai 

                                                           
25 Mohandas Gandhi, 1995, All Men Are Brothers: Life and Thought of Mahatma Gandhi, as Told 

in His Own Words, Ahimsa, or the way of nonviolence, Ahmadebad: Navajivan Publising House, 

hal. 184 
26 Francis Alappatt, Op.Cit., hal. 62 
27 Ibid., hal. 66 
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sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politikke, yakni sebuah 

komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan 

ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk 

menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di 

dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.28 

Sejarah civil society pada awalnya merupakan konsep sekuler karena 

adanya penentangan ilmuwan pada kekuasaan gereja yang absolut di abad 

pertengahan. Kemudian berlanjut pada lahirnya sikap liberal yang mengakui hak -

hak dasar individu untuk mengartikulasikan otonomisasi di setiap pilihan-pilihan 

hidupnya. Akibat adanya sikap liberal ini maka ia membutuhkan ruang umum dan 

jaminan hukum serta public discourse. Karena itu,berbicara civil society dengan 

segala variannya tentu meniscayakan adanya “lahan atau ruang” dan nilai-nilai, 

serta tentu saja kesiapan rasional yang argumentatif.29 

Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki 

banyak arti dan sering dimaknai secara berbeda. Namun semua ahli sepakat bahwa 

harus ada partisipasi yang bersifat sukarela dari sebagian warga masyarakat, tidak 

termasuk perilaku yang dilakukan karena keterpaksaan. Beberapa ahli juga 

menyepakati adanya aktivitas politik melalui lembaga-lembaga non-profit 

semacam non-government organization (NGO) juga dapat disebut civil society. A.S. 

Hikam, berpendapat bahwa civil society secara institusional diartikan sebagai 

pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang 

                                                           
28 Dede Rosyada, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani,  Jakarta: Prenada 

Media, 2005, hal. 242  
29  Chandhoke Nara. Benturan Negara dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta, ISTAWA, 2001. hal. 34 
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dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.30 

Terkait relevansinya dengan penelitian ini, konsep civil society 

berdasarkan beberapa definisi di atas dan pendapat A.S. Hikam, menurut penulis 

sangat relevan dengan penelitian yang sedang penulis rampungkan. Hal tersebut 

dikarenakan gerakan Zapatista merupakan yang memobilisasi masa guna 

mendukung misi mereka dalam menekan rezim PRI yang dinilai telah berlaku tidak 

adil selama masa pemerintahannya. Rakyat sipil yang kemudian mendukung 

Zapatista inilah yang lantas disebut civil society. 

1.6  Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian eksplanatif. 

Model penelitian eksplanatif ini nantinya akan menjawab seputar hal-hal yang 

melatar belakangi tercapainya demokratisasi Meksiko  dengan indikator pemilu 

tahun 2000 dan relevansinya dengan gerakan Zapatista  yang mengusung ide 

gerakan nir-kekerasan. Penelitian eksplanatif sendiri juga sangat sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan menjawab kata tanya ‘mengapa’. 

 

 

 

1.6.2 Tingkat Analisa  

                                                           
30 Muhammad, A.S. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2003, hal 2 



18 
 

Untuk menentukan tingkat analisa pada penelitian ini, maka penulis 

menggunakan standar yang ditetapkan oleh Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ilmu 

Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodelogi, yang membagi tingkat analisa 

kedalam tiga tingkatan; reduksionis, korelasionis, dan induksionis 31 . Dengan 

berdasar dari pemaparan Mohtar Mas’oed, tingkat analisa dapat ditentukan dengan 

menggunakan tabel yang membagi unit analisa dan unit eksplanasi. Dalam 

penelitian gerakan Zapatista sebagai unit analisa dan Pemerintahan Meksiko 

sebagai unit eksplanasi. Karena unit analisa dan unit eksplanasi tidak setara dan 

tingkatannya lebih tinggi unit eksplanasi, maka level analisa penelitian ini 

kemudian disebut level induksionis. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Layaknya penelitian pada umumnya, dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data yang penulis peroleh dari library research yang berasal dari 

buku, jurnal online maupun offline, website resmi, dan sumber-sumber akurat 

lainnya. Teknik pengumpulan data ini penulis pilih untuk mempermudah 

perampungan materi. Data hasil dari teknik ini selanjutnya disebut data sekunder. 

                                                           
31 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodelogi, LP3ES, Jakarta, 

hal. 44 
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1.6.4  Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik 

analisis kualitiatif karena sebagian besar data empiris yang penulis sajikan dalam 

penelitian ini, merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. 

Dalam teknik analisis ini, alur yang penulis tempuh dimulai dari reduksi data, 

penyajian data dan kemudian menarik kesimpulan. 

 

1.7 Batasan Penelitian 

1.7.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu dipergunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian 

dalam jarak waktu, dengan tujuan agar penelitian ini tidak meluas yang berdampak 

pada kualitas hasil penelitian ini. Dengan demikian, peneliti menetapkan enam 

tahun sebagai batasan waktu penelitian ini yang dimulai pada tahun 1994 hingga 

2000. 

Tahun 1994 adalah tahun dimana Zapatista memulai menggunakan 

pendekatan non-violence untuk penyelesaian konflik mereka, hal ini dibuktikan 

pada akhir tahun 1994 Zapatista menyetujui gencatan senjata dan memulai 

menggunakan negosiasi dengan pemerintah Meksiko dengan mayor Anna Maria 

dari EZLN sebagai pemimpin aksi non-violence tersebut32. 

 Penelitian ini akan dibatasi hingga tahun 2000, dengan batasan keberhasilan 

awal Zapatista dalam mengubah tatanan pemerintahan Meksiko, hal ini ditandai 

dengan pada awal tahun 2000 pergantian pemerintahan dari otoriter ke demokrasi; 

                                                           
32 Noer Fauzi, Op.Cit., hal. 16 
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dengan teripilihnya presiden Vicente Fox Quesada sebagai perwakilan dari partai 

PAN. 33 

 

1.7.2 Batasan Materi 

Batasan materi penelitian ini hanya berfokus pada konflik internal 

Meksiko antara pemerintah Meksiko dan Zapatista yang merupakan gerakan sosial 

representasi dari penduduk sipil Meksiko. Zapatista merupakan gerakan nir-

kekerasan yang dalam penelitian ini dijelaskan sebagai aktor yang mempunyai 

kontribusi besar dalam membawa Meksiko dari rejim otoriter ke rejim demokrasi 

yang ditandai dengan kemenangan partai PAN dalam pemilu tahun 2000. 

 

1.8 Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan landasan konseptual yang 

penulis jelaskan di atas, penulis berasumsi bahwa Zapatista merupakan bentuk 

gerakan sosial yang mengusung ide nir-kekerasan. Hal tersebut dikarenakan 

Zapatista muncul sebagai kelompok antitesis negara yang menuntut adanya 

demokratisasi rezim PRI yang telah berkuasa selama 71 tahun. Tuntutan 

demokratisasi ini dilakukan karena rezim PRI dianggap telah 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan otoriter semasa pemerintahan Salinas 

dan Zedillo, seperti bergabung dengan NAFTA ketika kondisi perekonomian dan 

industri pertanian Meksiko sedang mengalami krisis. 

                                                           
33 Ibid., hal. 687 
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Keberhasilan Zapatista mencapai tujuannya melakukan gerakan 

demokratisasi tidak terlepas dari sifat dasar gerakan ini yang membawa nilai-nilai 

non-violence. Nilai-nilai dasar non-violence tersebut dapat penulis temukan di 

beberapa poin Deklarasi Rimba Jaya Lacandon dan beberapa upaya negosiasi yang 

telah diupayakan gerakan Zapatista dengan pemerintah PRI hingga mencapai 

pemilihan umum pada tahun 2000 yang pada akhirnya dimenangkan oleh PAN. 

 

1.9 Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, landasan konseptual, metode 

penelitian (model penelitian, model analisis, ruang lingkup penelitian, teknik 

pengumpulan data), dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

BAB II: SEJARAH KEMUNCULAN ZAPATISTA DI MEKSIKO 

Bab 2 adalah bab yang membahas seputar sejarah terbentuknya gerakan 

militan Zapatista dan prosesnya menjadi sebuah gerakan non-violence Zapatista. 

Isu-isu politik  yang cenderung otoriter pada masa tersebut yang menstimulasi 

gerakan Zapatista yang akan dibahas dalam bab ini. Isu-isu politik yang akan 

dibahas dalam bab ini meliputi kemunculan gerakan Zapatista transformasi gerakan 

Zapatista, tuntutan Zapatista terhadap pemerintah 

BAB III: GERAKAN NIR-KEKERASAN ZAPATISTA 

Bab 3 akan menjelaskan nilai-nilai gerakan nir kekerasan atau non-

violence Ahimsa dalam gerakan Zapatista di Meksiko, selain itu bab ini juga akan 
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membahas seputar tujuan Zapatista mengimplementasikan nilai-nilai non-violence 

dalam setiap aksinya. Isi dari bab ini meliputi Nilai gerakan non-violence Ahimsa 

dalam gerakan Zapatista dan tujuan gerakan nir-kekerasan Zapatista 

BAB IV: UPAYA ZAPATISTA DALAM DEMOKRATISASI MEKSIKO 

Bab ini akan membahas seputar upaya Zapatista dalam memobilisasi 

rakyat sipil Chiapas Meksiko dan membuat seluruh rakyat Meksiko pro terhadap 

seluruh tindakan kelompok Zapatista dan Pemilu Tahun 2000 sebagai Output 

Demokratisasi 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini nantinya akan berisi tentang kesimpulan dan saran atau 

rekomendasi penulis seputar penelitian berikutnya yang merupakan penelitian 

lanjutan dari hal-hal yang belum terjawab dalam penelitian ini. 

 


