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BAB II 

SEJARAH KEMUNCULAN ZAPATISTA DI MEKSIKO 

 

Bab 2 ini merupakan bab awal pembahasan yang akan membahas seputar 

sejarah terbentuknya gerakan militan Zapatista dan prosesnya menjadi sebuah 

gerakan non-violence Zapatista. Bab ini bertujuan menjelaskan seputar sejarah 

gerakan Zapatista, karakteristik gerakan ini serta tujuan dibentuknya gerakan 

Zapatista.  Isu-isu politik yang cenderung otoriter pada masa tersebut yang 

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

yang akan dibahas dalam bab ini meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah Meksiko 

yang otoriter dan kondisi politik pada masa tersebut. 

 

2.1 Kemunculan Gerakan Zapatista 

Sebelum penulis menjelaskan proses perubahan gerakan Zapatista dari 

gerakaran militan menjadi gerakan non-violence, penulis akan terlebih dahulu 

menjelaskan awal  mula munculnya gerakan ini di Meksiko. Pada dasarnya gerakan 

Zapatista muncul pada awal tahun 80 an. Gerakan ini resmi dibentuk pada 17 

November 1983. Nama resmi dari gerakan ini adalah militan EZLN Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) yang dalam bahasa Inggris disebut 

Zapatista Army of National Leberation.34 

                                                           
34  Stephen E. Atkins, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, 

Wesport: Greenwood publisher, 2004, hal. 345 
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Selain sebagai gerakan sosial, EZLN pada dasarnya sebuah organisasi 

non- pemerintahan atau LSM yang merupakan representasi masyarakat suku Indian 

yang merupakan pribumi di kawasan kota Chiapas Meksiko. Chiapas sendiri 

merupakan kota dengan indeks kemiskinan paling tinggi di Meksiko. Sekitar 70% 

penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.35 

Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Chiapas tidak berbanding lurus 

dengan kekayaan sumber daya alam di daerah ini yang terus dieksploitasi oleh para 

para elit pemerintahan. Sumber daya alam yang sangat melimpah di Chiapas 

meliputi cadangan minyak yang berkisar 47% dari seluruh cadangan minyak yang 

ada di daerah-daerah lain di negara Meksiko, Chiapas merupakan produsen 55% 

dari seluruh aliran listrik di Meksiko, penghasil 35% kopi dari seluruh komoditas 

kopi nasional Meksiko dan penghasil penghasil jagung terbesar kedua di Meksiko.36 

Jumlah aset sumber daya alam di Chiapas nyatanya tidak mampu 

menunjang kehidupan penduduknya. Di daerah ini tingkat buta huruf  begitu tinggi, 

yaitu sekitar 31% penduduknya buta huruf karena sulitnya mendapatkan akses 

pendidikan yang layak. Sekitar 41,6% penduduknya tidak mendapatkan akses dan 

pelayanan air bersih. Hal inilah yang lantas membuat Chiapas menjadi daerah yang 

terbelakang yang hanya dapat dieksploitasi sumber daya alamnya, sedangkan 

masyarakatnya tetap berada dalam garis kemiskinan. 37 

                                                           
35 Ibid. 
36 Stephen J. Wager dan Donald E. Schulz, Civil-Military Relations in Mexico: The Zapatista Revolt 

and Its Implications, dalam A. Fauzan Azima, Keberhasilan Gerakan Zapatista di Meksiko (1994 – 

2009) : Analisa Keterhubungan Dengan Masyarakat Sipil Global, Skripsi, FISIP, UI, 2011, hal. 26 
37 Ibid., hal. 27 
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Keadaan penduduk yang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan membuat 

penduduk Chiapas melakukan perlawanan dengan membentuk berbagai macam 

gerakan, mulai dari gerakan yang yang dibentuk oleh organisasi pastoral Katolik 

hingga gerakan perlawanan para petani. EZLN merupakan salah satu gerakan yang 

muncul karena faktor kesenjangan sosial yang begitu tinggi di Chiapas.38 

Secara esensial, gerakan Zapatista atau EZLN merupakan gerakan yang 

terinspirasi dari Zapata, oleh karena itu mereka menggunakan unsur nama Zapata 

sebagai nama gerakan mereka. Zapata adalah salah seorang tokoh revolusioner pada 

awal abad 20, yang memperjuangkan hak-hak penduduk Indian terutama dalam hal 

redistribusi tanah, Ia lahir di Morelos pada 8 Agustus 1879 sebagai seorang mestizo 

(keturunan campuran Indian Spanyol). Ayah Zapata adalah pemilik perkebunan 

kecil dan keluarga tersebut dikenal dengan perjuangannya di masa lalu melawan 

kelompok konservatif di Meksiko dan bangsa Perancis, keluarga Zapata tercatat 

ikut mempertahankan wilayah pendudukan para bandit. Zapata dianggap sebagai 

pahlawan Meksiko karena perlawanan yang dilakukannya terhadap pemerintah 

yang dianggap diskriminatif terhadap penduduk Indian di Morelos.39 

Sebelum tahun 1994, tidak ada yang mengetahui tentang gerakan Zapatista 

atau EZLN ini. Tahun 1983 sendiri merupakan tahun dimana yang diakui oleh para 

anggota Zapatista sebagai tahun lahirnya gerakan ini. Tidak ada yang mengetahui 

mobilisasi konkret gerakan ini sebelum tahun 1994. Aksi gerakan Zapatista sendiri 

baru terkenal di dunia Internasional setelah pada awal tahun 1994, dimana mereka 

                                                           
38 Ibid. 
39 Subcomandante Marcos, Bayang Tak Berwajah, Yogyakarta: Insist Press , Cetakan kedua, 2015, 

hal. xv 
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telah melakukan aksi pemberontakan pertama kalinya terhadap pemerintahan 

Meksiko yang dikuasai oleh rezim PRI.40 

Pemberlakuan perdagangan bebas antar negara Amerika Utara atau North 

American Free Trade Area (NAFTA) yang diresmikan pada 1 Januari 1994 alasan 

inti dari pemberontakan EZLN. Mereka menganggap kesepakatan tersebut adalah 

kesepakatan yang sama sekali tidak rasional, karena bagaimana mungkin Meksiko 

mampu bersaing dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada.41 

Puncak kejenuhan gerakan Zapatista berujung dengan penyerbuan EZLN 

ke kota-kota besar di negara bagian Chiapas seperti San Cristobal de las Casas, 

Ocosingo, Altamirano, dan Las Margaritas. Namun sasaran utama penyerangan 

adalah kota San Cristobal de las Casas yang juga merupakan ibu kota negara bagian 

Chiapas, karena di kota itulah menjadi pusat kunjungan turis asing dan banyak artis-

artis membuat pertunjukan di sana. Pilihan penyerangan yang cerdik oleh EZLN 

karena  kehadiran ratusan turis asing membuat pemerintah atau tentara sulit untuk 

membabi buta memerangi dan mengalahkan pemberontak dan penduduk 

pendukungnya.42 

Gerakan Zapatista kemudian disebut sebagai gerakan militan karena 

gerakan Zapatista sendiri pada aksi pemberontakan tersebut membawa sejumlah 

atribut militer, seperti persenjataan dan kostum militer. Satu hal yang menjadi ciri 

khas dari gerakan ini, yaitu topeng balaclava (topeng berbentuk topi pemain ski) 

                                                           
40  Hank Johnston,Paul Almeida, Latin American Social Movements: Globalization, 

Democratization, and Transnational Network, Marylad: Rowman & Littlefield Publishers, 2006, 

hal. 179 
41 Subcomandante Marcos, Op.Cit., hal. vi-vii 
42 Ibid., hal. v  
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yang digunakan oleh anggotanya. Dalam aksi pemberontakan 1 Januari 1994 

tersebut, menewaskan 15 anggota Zapatista yang mati terbunuh karena serangan 

tentara Meksiko. 43  Setelah 2 minggu lebih pemberontakan, ribuan korban 

berjatuhan dan pemerintah Meksiko mengancam akan meneruskan aksi bersenjata 

jika pemberontakan diteruskan.44 

Gambar 2.1 Anggota Gerakan Zapatista dan Atribut Militernya 

Sumber: https://dunia.tempo.co/read/news/2016/05/17/116771565/ribut-pki-

kenapa-pemberontak-zapatista-menginspirasi-dunia.  

 

2.2 Transformasi Gerakan Zapatista 

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pada awal perlawanan 

yang dilakukan, EZLN maupun pemerintah sama-sama menggunakan senjatanya. 

Keduanya melakukan perlawanan dengan senjata yang dimiliki. Dengan 

                                                           
43 Ibid., hal. vi  
44 Ibid., hal. 15 

https://dunia.tempo.co/read/news/2016/05/17/116771565/ribut-pki-kenapa-pemberontak-zapatista-menginspirasi-dunia
https://dunia.tempo.co/read/news/2016/05/17/116771565/ribut-pki-kenapa-pemberontak-zapatista-menginspirasi-dunia
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penggunaan senjata dalam pertempuran antara pemerintah dan EZLN telah 

menimbulkan kerugian yang cukup berarti. Banyak anggota yang terbunuh dan 

ditangkap oleh pemerintah. Selain itu, kerusakan sarana prasarana pemerintah juga 

tidak dapat dihindari. 

Meski pada aksi Januari tahun 1994 antara gerakan Zapatista dengan 

pemerintah Meksiko menewaskan banyak korban, namun pada dasarnya gerakan 

Zapatista bukanlah gerakan yang mengusung nilai anarkisme dan kekerasan. 

Berdasarkan deklarasi pertama  Rimba Jaya Lacandon pada tahun 1993, telah 

menyebutkan bahwa gerakan Zapatista bukanlah gerakan yang mengusung nilai 

anarkisme. Hal tersebut dapat penulis lihat dari poin pertama dan  kedua deklarasi 

ini. Poin tersebut berbunyi: 

“Merengsek maju ke Ibu Kota Negara, menaklukkan tentara federal 

Meksiko , melindungi penduduk sipil dalam gerak maju kami dan membiarkan 

penduduk wilayah yang sudah dibebaskan memilih secara mandiri dan demokratis 

otoritas administratif mereka sendiri” (poin pertama deklarasi Rimba Jaya 

Lacandon pada tahun 1993).45 

“Menghargai nyawa tahanan dan menyerahkan semua korban yang 

terluka terhadap Palang Merah Internasional” (poin kedua deklarasi Rimba Jaya 

Lacandon pada tahun 1993).46 

Berdasarkan kedua poin deklarasi Rimba Jaya Lacandon pada tahun 1993 

tersebut menunjukkan, bahwa gerakan Zapatista merupakan gerakan yang taat 

aturan perang, dan dalam pemberontakannya mereka akan tetap melindungi 

penduduk sipil dan menghargai nyawa lawan. Meski aksi mereka selalu diwarnai 

dengan pemberontakan bersenjata sejak awal 1994, namun akhirnya mereka sadar 

                                                           
45 Ibid., hal. 16 
46 Ibid. 
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bahwa kekerasan antara mereka dan pemerintah tidak akan membuat keadaan 

menjadi semakin baik. 

Pada tahun 1995, deklarasi Rimba Jaya Lacandon ke tiga dibuat. Deklarasi 

ini menyatakan bahwa perdamaian di Meksiko hanya dapat tercapai jika nilai 

demokrasi, kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyat Meksiko. Deklarasi ini 

dibuat pada awal Januari 1995, tepatnya pada tanggal 2 Januari. Pasca deklarasi ini, 

EZLN mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sepihak sebagai awal dari 

aksi damai mereka. Perpanjangan gencatan senjata ini dilakukan pertanggal 7 

hingga 13 Januari 1995. Perpanjangan gencatan senjata ini kemudian dilanjutkan 

dan diperpanjang hingga 18 Januari karena mereka masih ingin melakukan 

negosiasi dengan perwakilan pemerintahan pada tanggal 15 Januari 1995.47 

Pada tanggal 15 Januari 1995, EZLN bertemu dengan perwakilan 

pemerintah yang diwakili oleh menteri dalam negeri Esteben Moctezuma, di hutan 

Lacandon. Pertemuan ini adalah bentuk platform negosiasi antara EZLN dan 

pemerintah PRI yang berada di bawah kepemimpinan presiden Ernesto Zedillo. 

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan gencatan senjata secara stabil.  

Pada tanggal 16 Januari 1995 EZLN mengumumkan gencatan senjata yang 

tidak terbatas dan akan terus dipertahankan secara berkesinambungan. Niat baik 

gerakan Zapatista yang mulai berubah menjadi gerakan non-violence ini pada 

akhirnya dikhianati oleh pemerintah. Tanggal 9 Februari terjadilah serangan senjata 

kelompok paramiliter pemerintah terhadap EZLN. Peristiwa ini kemudian disebut 

dengan peristiwa ‘penghianatan Februari’. Pemerintah pada saat itu melakukan 

                                                           
47 Ibid., hal. 74 
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penyerangan guna menangkap pucuk pimpinan EZLN yang kemudian berubah 

menjadi tindakan penyerangan bersenjata.48 

EZLN pada saat itu tidak melakukan perlawanan guna tetap 

mempertahankan kesepakatan negosiasi dengan pemerintah. Sebagian besar 

anggota kelompok EZLN memilih untuk mengungsi dan kembali lagi ke 

pegunungan. Lebih dari 20.000 penduduk pengikut EZLN yang mengungsi ke 

pegunungan karena peristiwa ini. Paramiliter pemerintah terus mencari pucuk 

pimpinan EZLN. Puluhan masyarakat sipil ditangkap di Chiapas dan mereka 

disiksa dan dipenjarakan karena enggan menjawab tempat persembunyian 

pemimpin mereka. Penyerangan ini terjadi antara tanggal 9 Februari hingga 11 

Maret.49 

Penulis berasumsi bahwa kesepakatan negosiasi antara EZLN dan 

pemerintah hanya merupakan trik pemerintah guna membuat EZLN berhenti 

melakukan pemberontakan, sehingga pemerintah dapat melakukan serangan 

terhadap EZLN ketika kesepakatan gencatan senjata sedang berlangsung. Tentunya 

hal ini merupakan langkah yang sangat tidak adil, mengingat gerakan Zapatista 

hanya menuntut adanya keadilan dan demokratisasi, bukan menuntut untuk 

menggantikan pemerintahan. Berbeda dengan kelompok gerakan oposisi di negara 

lain yang biasanya dilatar belakangi keinginan untuk menggantikan pemerintah 

pusat. 

                                                           
48 Ibid. 
49 Shafira Elnanda Yasmine, Kesepakatan Meksiko atas NAFTA: Peranan Carlos Salinas de Gortari 

dan Pengabaian Kondisi Domestik, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun ke 7, No. 1, Surabaya: 

Univ. Airlangga, 2014, hal. 64 
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Berdasarkan data di atas, pada akhirnya tahun 1995 menjadi tahun dimana 

EZLN atau gerakan Zapatista bertransformasi menjadi gerakan non-violence. 

Meski pemerintah memilih untuk melanggar kesepakatan negosiasi Februari 

dengan tetap menggunakan kekuatan militernya dan menggunakan aksi-aksi yang 

represif guna melakukan  perlawanan terhadap EZLN, EZLN tetap berupaya 

mantaati kesepakatan dan tidak melakukan perlawanan. 

 

2.3 Tuntutan Zapatista Terhadap Pemerintah 

Pada dasarnya Zapatista bukanlah sebuah gerakan oposisi yang ingin 

menggantikan kursi pemerintahan. Mereka hanyalah aktor-aktor gerakan sosial 

yang mengupayakan berjalannya pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada 

rakyat. Menurut Chris Gilberth dan Gerardo Otero, untuk mengidentifikasi tuntutan 

Zapatista terhadap pemerintah, penulis perlu membedakan antara gerakan 

demokratisasi politik dan gerakan civil society. Gerakan demokratisasi politik yang 

selanjutnya disebut kubu oposisi pemerintah mempunyai tujuan untuk 

menggantikan kursi pemerintahan guna mencapai demokratisasi (gerakan 

demokratisasi politik umumnya bersifat top down), sedangkan gerakan civil society 

yang diprakarsai oleh Zapatista tidak demikian. Gerakan ini lebih bersifat bottom 

up yang posisinya pada dasarnya lebih kuat dibandingkan gerakan demokratisasi 

politik. 50 

                                                           
50 Chris Gilberth,  Gerardo Otero, Democratization in Mexico: The Zapatista Uprising and civil 

Society, Jurnal Latin American Perspektives, Vol. 28, No. 4,  2001, hal. 7 
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Tuntutan Zapatista terhadap pemerintah sendiri mempunyai 2 poin. Poin 

yang pertama, Gerakan Zapatista tidak ingin dianggap sebagai kelompok kriminal. 

Pemerintah Meksiko sendiri telah mengecap dan menyebarkan propaganda bahwa 

Zapatista merupakan kelompok kriminal pengedar narkoba dan perampok. 

Zapatista ingin diakui eksistensinya sebagai kelompok gerakan yang membela 

kepentingan rakyat sipil dan mengupayakan berjalannya pemerintahan seadil-

adilnya.51 

Poin kedua dari tuntutan Zapatista terhadap pemerintah yaitu adanya 

demokratisasi. Demokratisasi di sini terkait dengan diberlakukannya pemilihan 

umum seadil-adilnya tanpa dimonopoli oleh rezim PRI yang telah berkuasa selama 

71 tahun. Demokratisasi di sini juga terkait dengan kebijakan-kebijakan rezim PRI 

yang dianggap otoriter oleh gerakan Zapatista.52 Kebijakan-kebijakan otoriter yang 

dijelaskan dalam penelitian ini berlangsung pada masa Salinas dan Zedillo. 

Kebijakan-kebijakan otoriter tersebut terkait dengan kebijakan bergabung dengan 

NAFTA dan beberapa kebijakan lainnya yang dianggap merugikan rakyat sipil 

pada masa pemerintahan Carlos Salinas dan Ernesto Zedillo. 

Pemerintahan Carlos Salinas de Gortari atau yang selanjutnya penulis 

sebut Salinas sendiri mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden terhitung pada 

1 Desember 1988. Sebelumnya, Salinas adalah Menteri Anggaran dan Pembiayaan 

pada masa pemerintahan de la Madrid. Pada pidato inagurasinya, Salinas telah 

                                                           
51 Subcomandante Marcos. Op.Cit., hal. 18 
52 Chris Gilberth,  Gerardo Otero, Op.Cit., hal. 8 
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mengungkapkan bahwa ekonomi akan menjadi prioritas dalam 

kepemimpinannya.53 

Orientasi ekonomi Carlos Salinas adalah perdagangan dan pasar bebas. 

Hal ini menjadikan Meksiko di bawah Salinas sebagai mitra yang potensial bagi 

negara lain, terutama Amerika Serikat. Salinas dan Presiden Amerika Serikat saat 

itu, George Herbert Bush, bertemu pada 1988 ketika keduanya adalah presiden yang 

baru saja memenangkan pemilu. Bush secara langsung menawarkan kesempatan 

untuk menciptakan area perdagangan bebas antara kedua negara. Pada tahun 1990, 

kedua pemerintahan menyetujui prinsip negosiasi untuk perdagangan bebas dengan 

mengurangi hambatan perdagangan, kuota, lisensi, serta tarif perdagangan. 

Perjanjian ini kemudian disepakati oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 

pada 17 Desember 1992 dan secara efektif berlaku pada 1 Januari 1994.54 

Keterlibatan Meksiko dalam perdagangan bebas dalam konteks NAFTA 

didorong oleh keinginan Meksiko untuk meningkatkan perdagangan luar 

negerinya, khususnya meningkatkan dan melindungi akses perdagangannya dengan 

AS yang merupakan mitra dagang terbesar. Perdagangan luar negeri sangatlah 

penting bagi Meksiko dalam kerangka strategi pembangunan ekonomi yang baru 

agar dapat menjaga kestabilan pembangunan.55 

Kebijakan bergabung pada kerjasama pasar bebas NAFTA dianggap 

sebagai kebijakan otoriter oleh penduduk Meksiko khususnya penduduk Chiapas, 

karena diputuskan tanpa pertimbangan melalui sudut pandang para petani Chiapas. 

                                                           
53 Shafira Elnanda Yasmine, Op.Cit., hal. 56 
54Ibid., hal. 56 
55 Alif Oktavian, Pemilu Meksiko 2006 : Tertahannya Gelombang Balik Demokrasi Di Negara-

Negara Amerika Latin, Jurnal Westphalia, Vol. 12, No. 1, FISIP UNPAS, 2013, hal. 175 
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Menurut penduduk Meksiko, dengan bergabungnya Meksiko dengan NAFTA akan 

semakin menghilangkan mata pencaharian penduduk pribumi Indian di Chiapas 

karena arus pasar bebas dan masuknya produk pertanian dari negara lain akan 

semakin mengancam produk pertanian lokal yang merupakan ladang pencarian 

utama penduduk Chiapas.56 

Sebelumnya pada Konstitusi Meksiko Artikel 27 dijelaskan bahwa 

pemerintah berkewajiban untuk melakukan konservasi, pembangunan yang 

seimbang di kawasan-kawasan yang berbeda, meningkatkan standar hidup baik di 

perbatasan sebaik di perkotaan dan distribusi kesejahteraan yang merata. Distribusi 

yang dimaksudkan dalam artikel ini dilakukan dengan menjaga kelestarian ekologi 

dan memastikan bahwa semua komunitas memiliki tanah dan air serta memastikan 

bahwa petani kecil akan tetap berhak atas tanah. Namun dengan diberlakukannya 

NAFTA, supaya Meksiko lebih menarik bagi investor asing, Salinas mulai 

mengamandemen Artikel 27 yang berbunyi bahwa tanah komunitas dapat dibagi 

dengan cara dijual atau disewakan.57 

Setelah masa Salinas berakhir, Rezim PRI kembali berkuasa di Meksiko. 

Ernesto Zedillo kandidat PRI resmi menjadi presiden pengganti Salinas terhitung 

sejak 1 Desember 1994.58 Pada masa ini, Zedillo dihadapkan dengan permasalahan 

EZLN yang sebelumnya telah dihadapi Salinas pada tahun yang sama  (Januari-

November 1994). Kebijakan yang dianggap otoriter dari rezim Zedillo adalah cara 

                                                           
56  Fitria Ramadhani, Dampak Implementasi Chapter 7 Agricultural Nafta Terhadap Sektor 

Pertanian Meksiko Tahun 2004-2011, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.3, No. 3, FSIP, UNMUL, 

2015, hal. 462 
57 Shafira Elnanda Yasmine, Op.Cit., hal. 64 
58 Subcomandante Marcos, Op.Cit., hal. 16 
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Zedillo menghadapi  kelompok EZLN yang cenderung represif tanpa 

mengupayakan usaha damai secara konkret dan cepat (seperti yang terjadi pada 

peristiwa penghianatan Februari 1995), pada akhirnya aksi penyerangan represif ini 

hanya mengakibatkan jatuhnya ratusan korban dan menyebabkan lebih dari 20.000 

penduduk Chiapas mengungsi ke pegunungan.59 

Kebijakan-kebijakan otoriter rezim PRI telah membawa Meksiko ke 

dalam kondisi yang penuh polemik. Kondisi politik di bawah rezim PRI (Salinas 

dan Zedillo) cukup kompleks. Misalnya, dengan enggan diterapkannya program-

program kebijakan pasar bebas di Meksiko, perubahan dalam sektor kesehatan, 

pendidikan, pertanian dan industri kecil sangat tajam. Dengan pemotongan subsidi 

dalam bidang kesehatan dan pendidikan, masyarakat pribumi mengalami kesulitan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak karena 

biayanya yang cukup tinggi. Banyak warga masyarakat yang meninggal akibat 

tidak dapat menjangkau biaya pelayanan kesehatan yang mahal. Tidak sedikit juga 

anak yang harus putus sekolah dan tidak dapat meneruskan pendidikannya ke 

jenjang yang lebih tinggi. Selain pengurangan subsidi yang merugikan masyarakat 

miskin terutama masyarakat pribumi Meksiko, penerapan liberalisasi perdagangan 

juga mengganggu kegiatan sektor pertanian negara. Hal ini semakin diperparah 

dengan adanya kesepakatan Meksiko untuk bergabung dengan NAFTA pada masa 

pemerintahan Presiden Salinas, yang memaksa petani lokal untuk menjual atau 

menyewakan tanahnya. Produk dari petani lokal kalah bersaing dalam pasar 

domestik akibat dari membanjirnya produk asing yang memiliki kualitas lebih baik 

                                                           
59 Ibid., hal. 74-75 
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dan harga murah di pasaran. Negara tidak lagi mampu melindungi masyarakat 

pribumi dari ancaman yang terjadi.60 

Masalah lain yang kemudian muncul terkait disahkannya NAFTA yaitu 

dislokasi ekonomi yang dialami oleh petani Meksiko sebagai akibat dari liberalisasi 

perdagangan. Liberalisasi produk jagung dan komoditas lainnya diperkirakan telah 

mengurangi pendapatan usaha tani setara pendapatan tiga juta produsen kecil, 

sehingga mengakibatkan banyaknya petani-petani berskala kecil yang kehilangan 

pekerjaannya dan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan lain. Mengingat 

rendahnya tingkat pendidikan mereka, hal ini sangat menyulitkan untuk berpindah 

pekerjaan ke sektor-sektor ekonomi lainnya (sekitar 51% penduduk beralih 

pekerjaan dalam sektor jasa pada tahun 1994). Lainnya dipaksa untuk bergabung 

dengan barisan sektor informal, terutama terdiri dari wirausaha dan lapangan kerja 

di usaha mikro. Sisanya lebih memilih untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. 

Sepanjang tahun 1990-an, jumlah imigran Meksiko yang melintasi perbatasan AS 

meningkat dari sekitar 350.000 imigran per tahun sebelum NAFTA menjadi sekitar 

setengah juta imigran di awal tahun 2000.61 

Problematika lain pada masa Zedillo adalah melonjaknya anggaran 

pengeluaran negara. Pada masa Zedillo, Meksiko mengalami defisit yang luar biasa 

di tengah-tengah berlangsungnya NAFTA dan pemerintahan Zedillo memutuskan 

untuk mendevaluasi peso untuk menekan defisit. Isu tentang defisit anggaran 

                                                           
60 Masour Fakhih, Neoliberalisme dan Globalisasi, jurnal Ekonomi Politik Al-Manar, Vol. 1, No. 1, 

FISIP, UNPAD, 2004, hal. 4. 
61 Fitria Ramadhani, Op.Cit., hal. 462 
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pemerintah inilah yang lantas kian membuat EZLN menuntuk pemerintah lebih 

keras.62 

Sepanjang pemerintahan Zedillo, kondisi politik yang paling 

memprihatinkan adalah polemik antara pemerintah dan EZLN seperti yang telah 

penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya. Polemik yang berkepanjangan dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya membuat dinamika 

politik di Meksiko kian bergejolak. Kesepakatan-kesepakatan negosiasi yang 

diharapkan oleh EZLN selalu berujung pada aksi represif para militer di Chiapas, 

tindakan tersebut pun dianggap sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah dalam 

mengakomodir kepentingan masyarakat yang justru menumbuhkan kemarahan dari 

tentara pemberontakan. Hal inilah yang lantas semakin memperburuk kondisi 

politik Meksiko pada masa tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Alif Oktavian. Op.Cit., hal.177 


