
38 
 

BAB III 

GERAKAN NIR-KEKERASAN  SEBAGAI IDENTITAS ZAPATISTA  

 

Seperti yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya bahwa gerakan 

Zapatista (EZLN) merupakan sebuah gerakan yang tidak mempunyai tendensi 

terhadap gerakan separatis atau gerakan kekerasan. Gerakan ini merupakan sebuah 

gerakan non-violence, oleh karena itu dalam bab 3 ini penulis akan menjelaskan 

nilai-nilai gerakan non-violence Ahimsa dalam gerakan Zapatista di Meksiko, selain 

itu bab ini juga akan membahas seputar tujuan Zapatista mengimplementasikan 

nilai-nilai non-violence dalam setiap aksinya. 

 

3.1 Nilai Gerakan Nir-Kekerasan Ahimsa dalam Gerakan Zapatista 

Jika dilihat dari berbagai aksi dan upaya demokratisasi yang dilakukan 

Zapatista di Meksiko, gerakan ini pada dasarnya merupakan gerakan yang 

mengusung nilai-nilai nir-kekerasan dan keluhuran yang cukup tinggi. Gerakan 

Zapatista berhasil membuktikan bahwa untuk mencapai sebuah kemenangan dan 

melakukan perlawanan, tidak selalu harus menggunakan kekerasan dan tindakan 

anarkis. Hal tersebut begitu nampak dari upaya-upaya pendekatan Zapatista 

terhadap pemerintah Meksiko sejak tahun 1994.  

Pasca pemberontakan pada awal Januari 1994 yang menewaskan beberapa 

korban di pihak Zapatista, Zapatista terus berusaha untuk melakukan pendekatan 

terhadap pemerintah dengan tanpa melakukan aksi kekerasan. Upaya awal yang 

dilakukan oleh EZLN guna melakukan pendekatan terhadap pemerintah adalah 
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menuntut diadakannya perundingan damai antara pihak EZLN dan Pemerintah. 

Pemerintah akhirnya menyetujui dan mengutus Manuel Camacho mantan walikota 

Mexico City sebagai wakil resmi pemerintah dalam negosiasi. Perundingan damai 

pertama antara EZLN dengan pemerintah federal digelar di katedral San Cristobal 

De Las Casas. Mediator dalam perundingan ini adalah Uskup San Cristobal dan 

Samuel Ruiz Garcia pada 21 Februari 1994. Pada 2 Maret 1994 perundingan 

berakhir. Pemerintah menolak berkomitmen mengenai isu-isu politik di tingkat 

nasional. EZLN menyatakan hasil perundingan akan dibawa dalam konsultasi 

panjang antar semua komunitas Zapatista dan basis-basis dukungan penduduk 

sipil.63 

Konsultasi panjang antara semua komunitas Zapatista berakhir pada 30 

Mei 1994. Pada tanggal 12 Juni hasil konsultasi tersebut dipublikasikan, dengan 

perolehan suara: 97,88% menyatakan menolak proposal solusi konflik pemerintah 

dengan damai, sementara 2,11% menyatakan setuju menandatangani perdamaian 

sesuai dengan syarat yang diajukan pemerintah. Manifestasi dari konsultasi ini 

adalah dipublikasikannya deklarasi kedua Rimba Raya Lacandon. Deklarasi ini 

berisi tentang upaya guna mematuhi gencatan senjata, sembari membuka dialog 

baru dengan masyarakat sipil. EZLN menyerukan pembentukan Konvensi Nasional 

Demokratis.64 

Tabel 3.1 Hasil Konsultasi Panjang Komunitas Zapatista 1994 

97,88% Komunitas Zapatista 
menolak proposal solusi konflik 

pemerintah dengan damai 

Hasil: 

1. Dipublikasikannya deklarasi 

kedua Rimba Raya Lacandon. 

                                                           
63 Subcomandante Marcos, Op.Cit., hal. 15-16 
64 Ibid., hal. 16 
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2,11% Komunitas Zapatista setuju 
menandatangani perdamaian sesuai 

syarat yang diajukan pemerintah 

2. Rencana pembentukan 

Konvensi Nasional Demokratis. 

 

Selanjutnya pada bulan Agustus 1994, Konvensi Nasional Demokratis 

digelar di wilayah Chiapas yang diikuti oleh kurang lebih 6.000 orang dalam dan 

luar negeri datang untuk berdialog dengan kaum Zapatista. Pasca konvensi ini, 

dibentuklah Komisi Perantara Nasional yang bertugas sebagai mediator resmi 

antara pemerintah dan Zapatista. Komisi ini selanjutnya disebut Comisión Nacional 

de Asuntos Indígenas (CONAI).65 

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 juga tercapai. 

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. Deklarasi ini juga menyerukan pembentukan “Gerakan Pembebasan 

Nasional” baru, dan menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa tercapai jika 

demokrasi, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Meksiko. Pembentukan 

Gerakan Pembebasan Nasional ini bertujuan untuk mempertegas komitmen 

                                                           
65 Ibid., hal. 16 
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Zapatista terhadap gerakan perdamaian, namun sayangnya upaya ini gagal 

dibentuk.66 

Pada 15 Januari 1995, EZLN bertemu dengan CONAI dan wakil-wakil 

pemerintahan, termasuk Menteri Dalam Negeri Esteban Moctezuma, di hutan 

Lacandon. Kedua pihak setuju mengupayakan gencatan senjata yang stabil dan 

pembukaan kembali negosiasi. Pada tanggal 16 Januari 1995 EZLN mengumumkan 

gencatan senjata yang tidak terbatas dan akan terus dipertahankan secara 

berkesinambungan.67  

Tanggal 9 Februari 1995 terjadilah serangan senjata kelompok paramiliter 

pemerintah terhadap EZLN. Peristiwa ini kemudian disebut dengan peristiwa 

‘penghianatan Februari’. Pemerintah pada saat itu melakukan penyerangan guna 

menangkap komandan EZLN yang kemudian berubah menjadi tindakan 

penyerangan bersenjata.68 

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. Akibat peristiwa ini, kurang lebih 20.000 penduduk pengikut EZLN 

yang mengungsi ke pegunungan karena peristiwa ini. Paramiliter pemerintah terus 

mencari komandan EZLN. Puluhan masyarakat sipil ditangkap di Chiapas dan 

mereka disiksa dan dipenjarakan karena enggan menjawab tempat persembunyian 

                                                           
66 Ibid., hal. 74-76 
67 Ibid.,  
68 Ibid.,  
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pemimpin mereka. Penyerangan ini terjadi antara tanggal 9 Februari hingga 11 

Maret.69 

Menyadari gagalnya operasi militer, Kongres Meksiko menyetujui (dan 

Presiden Zedillo ikut menandatangani) UU dialog, Rekonsialisasi, dan Perdamaian 

Bermartabat di Chiapas. UU ini menyerukan dimulainya kembali perundingan 

damai serta penundaan operasi militer terhadap EZLN selama dialog berjalan. La 

Commision de Concordia y Pacification (COCOPA) akan bertanggungjawab 

memfasilitasi dan meletakkan dasar-dasar dialog baru ini.70 

Pada bulan Mei, perundingan kembali diadakan di San Andreas, namun 

tanpa hasil yang jelas karena pemerintah yang selalu menolak merundingkan apa 

saja di tingkat nasional. Kemudian EZLN memutuskan untuk menggelar konsulta 

nasional dan internasional besar-besaran. Konsulta adalah semacam perundingan 

referendum  yang pertanyaannya menghendaki jawaban lengkap dan opini masing-

masing, bukan hanya jawaban ya atau tidak. Konsulta ini memungkinkan rakyat 

Meksiko, bahkan orang asing sekalipun, memberi pendapat atas tuntutan-tuntutan 

EZLN dan masa depan organisasi pemberontak itu sendiri. Sementara itu, dialog 

dengan pemerintah tetap terlihat stagnan.  

Consulta Nacional e Internacional digelar dengan bantuan Aliansi Sipil 

dan CND. Acara ini diikuti oleh 1,2 juta rakyat Meksiko dan kurang lebih 100.000 

orang dari luar Meksiko. Sebanyak 97,5% pemberi suara nasional menyatakan 

setuju dengan tuntutan-tuntutan dasar EZLN; 92,7% sepakat bahwa semua 

                                                           
69 Shafira Elnanda Yasmine, Op.Cit., hal. 64 
70 Subcomandante Marcos, Op.Cit., hal. 74-76 
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kekuatan demokratis negara itu harus bersatu dalam oposisi sosial politik yang luas 

demi memperjuangkan tuntutan-tuntutan itu; 94,5% setuju adanya “reformasi 

politik mendalam” guna menjamin demokrasi; 93,1% setuju bahwa kaum 

perempuan harus dijamin kesetaraan representasi dan pastisipasinya dalam semua 

tingkat kewenangan sipil dan pemerintahan; dan 52,6% menyatakan agar EZLN 

mengubah diri menjadi kekuatan politik yang baru dan independen (sementara 

48,7% menyarankan hal ini dilakukan lewat proses penggabungan dengan 

organisasi-organisasi yang sudah ada). Konsulta ini merupakan upaya dialog EZLN 

dengan masyarakat sipil yang paling berhasil.71  

Pada 3 Oktober 1995 diadakan peresmian meja perundingan San Andres 

mengenai Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat. EZLN mengumumkan bahwa sesuai 

prosedur aturan negosiasi San Andres sebagai diskusi antar wakil masyarakat sipil 

dari seluruh Meksiko. Fase pertama perundingan ini pada 18-22 Oktober 1995, 

sedangkan fase kedua yaitu 13-18 November 1995.72 

Pada  awal Januari 1996, deklarasi Keempat Rimba Raya Lacandon 

diedarkan, menyerukan komitmen terhadap gerakan tanpa kekerasan dan 

pembentukan organisasi baru Zapatista: Front Pembebasan Nasional Zapatista 

(FZLN), yang merupakan kekuatan politik sipil nasional tanpa kekerasan dan 

independen yang didasarkan pada EZLN. Hal ini menggenapi janji EZLN untuk 

mematuhi hasil-hasil Consulta Nacional e Internacional 5 bulan sebelumnya.73 

                                                           
71 Ibid., hal. 76 
72 Ibid. 
73 Ibid., hal. 241 



44 
 

Pada bulan Agustus 1996, perundingan Demokrasi dan Keadilan di San 

Andreas. Sidang pleno Demokrasi dan Keadilan berakhir tanpa kesepakatan. 

Pemerintah berusaha menutup perundingan mengenai tema ini dan beralih ke seri 

perundingan baru mengenai isu-isu lainnya. Hal ini ditolak tegas oleh EZLN.74 

Karena sering tidak ditemukannya kesepakatan dalam setiap perundingan, 

EZLN kemudian mengajukan 5 “syarat minimum” yang harus dipenuhi sebelum 

EZLN kembali ke meja perundingan :75 

1. Pembebasan semua tahanan yang dituduh Zapatista di seluruh wilayah 

negara, serta anggota basis sipil EZLN yang dipenjara di Cerro Hueco, 

Chiapas.  

2. Agar tim negosiasi pemerintah punya kapasitas mengambil keputusan, 

kemauan politik untuk berunding, dan respek terhadap delegasi Zapatista. 

3. Pembentukan Komisi Implementasi dan Verifikasi, dan pelaksanaan 

segera kesepakatan yang telah ditandatangani EZLN dan pemerintah 

tentang Hak-Hak dan Budaya Masyarakat Adat. 

4. Proposal yang serius dan konkret dari pihak pemerintah untuk 

perundingan masalah Demokrasi dan Keadilan, serta komitmen untuk 

mencapai kesepakatan dalam topik ini. 

5. Pengakhiran iklim serbuan dan tindakan sewenag-wenang militer dan 

polisi terhadap komunitas-komunitas adat Chiapas, serta penghapusan 

                                                           
74 Ibid., hal. 242 
75 Ibid. 
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guardias blancas ( Pengawal Putih, atau perluasan hukum yang secara 

sah mengakui dan memberi mereka seragam untuk beraksi tanpa ampun). 

Pada Februari 1997, 9.000 warga sipil Zapatista berdemo di San Cristobal 

de las Casas, Chiapas, menuntut pemerintah menghormati kesepakatan San Andres 

tentang Hak-Hak dan Budaya Masyarakat Adat serta menerima proposal reformasi 

konstitusional COCOPA. Pada November di tahun yang sama, 1.111 anggota 

EZLN memulai “arak-arakan serempak” dari komunitas mereka masing-masing di 

Chiapas menuju Mexico City untuk menghadiri Kongres pembentukan FZLN dan 

Sidang Nasional Kedua Kongres Adat Nasional, sambil menuntut kepatuhan segera 

pemerintah terhadap Kesepakatan San Andres tentang Hak-Hak dan Budaya 

Masyarakat Adat. Selanjutnya Zapatista menyatakan bahwa Zapatista hanya akan 

kembali ke meja perundingan saat pemerintah mulai mengimplementasikan 

Kesepakatan San Andres dan memenuhi 4 syarat.76 

Pada bulan Juli 1998, EZLN menerbitkan Deklarasi Kelima Rimba Raya 

Lacandon. Deklarasi ini menegaskan kembali tekadnya akan perdamaian dan 

niatnya menggelar konsulta nasional kedua mengenai proposal asli Cocopa soal 

reformasi konsititusi sebagai implementasi Kesepakatan San Andres.77 

 

Tabel 3.2 Lima Deklarasi Rimba Raya Lacandon Zapatista 

Deklarasi-Deklarasi 

Rimba Raya Lacandon 

Tahun Isi 

Deklarasi Ke 1 1993 Inti dari deklarasi ini menyatakan 

bahwa gerakan Zapatista merupakan 

gerakan yang taat aturan perang, dan 

                                                           
76 Ibid., hal. 353-354 
77 Ibid., hal. 423 
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dalam pemberontakannya mereka 

akan tetap melindungi penduduk 

sipil dan menghargai nyawa lawan. 

Deklarasi Ke 2 1994 Deklarasi ini berisi tentang upaya 

guna mematuhi gencatan senjata, 

sembari membuka dialog baru 

dengan masyarakat sipil. EZLN 

menyerukan pembentukan Konvensi 

Nasional Demokratis 

Deklarasi Ke 3 1995 Deklarasi ini menyatakan bahwa 

perdamaian di Meksiko hanya dapat 

tercapai jika nilai demokrasi, 

kebebasan dan keadilan bagi seluruh 

rakyat Meksiko. Deklarasi ini juga 

menegaskan tentang komitmen 

Zapatista dalam menjaga perdamaian 

Deklarasi Ke 4 1996 Deklarasi menyerukan komitmen 

terhadap gerakan tanpa kekerasan 

dan pembentukan organisasi baru 

Zapatista: Front Pembebasan 

Nasional Zapatista (FZLN), yang 

merupakan kekuatan politik sipil 

nasional tanpa kekerasan dan 

independen yang didasarkan pada 

EZLN 

Deklarasi Ke 5 1998 Deklarasi ini menegaskan kembali 

tekadnya akan perdamaian dan 

niatnya menggelar konsulta nasional 

kedua mengenai proposal asli 

Cocopa soal reformasi konstitusi 

sebagai implementasi Kesepakatan 

San Andres 

 

Berdasarkan data-data di atas, penulis berasumsi bahwa aksi-aksi yang 

dilakukan oleh Zapatista sangat sesuai dengan Konsep non-violence Ahimsa. 

Konsep ini menyatakan untuk mengasihani jiwa yang sedang dipengaruhi oleh 

kejahatan (pitting of one whole soul against the will of the tyrant) , dengan berbasis 

pada ‘rasa kasihan’, prinsip dasar dari gagasan Ahimsa adalah penghormatan 
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tertinggi terhadap setiap manusia tanpa memandang apa yang telah dia lakukan, hal 

tersebut mendasari kemampuan seseorang memberikan cinta bahkan kepada musuh.  

Sebagai kelompok oposisi yang terus diserang oleh pemerintah terutama 

pada tahun 1994 dan 1995, nyatanya Zapatista enggan melakukan perlawanan balik 

terhadap pemerintah yang di sini dapat penulis ibaratkan sebagai musuh Zapatista. 

Kelompok ini juga tetap menerapkan asas perdamaian dan anti kekerasan dengan 

mengadakan berbagai macam perundingan dengan pemerintah dan elemen 

masyarakat. Asas perdamaian yang sesuai dengan konsep nir-kekerasan ahimsa 

juga dapat penulis temukan melalui nilai-nilai yang terdapat pada setiap deklarasi 

Rimba Raya Lacandon yang syarat akan pesan sosial dan perdamaian. 

 

 

 

3.2 Tujuan Gerakan Non-violence Zapatista  

Seperti yang kita ketahui, umumnya gerakan demokratisasi merupakan 

gerakan yang cukup masif dan tak jarang melibatkan unsur kekerasan di dalamnya. 

Penulis dapat melihat dari berbagai contoh gerakan demokratisasi di berbagai 

belahan dunia, seperti Arab Spring dan gerakan demokratisasi lainnya. 

Berbeda halnya dengan potret kasus gerakan demokratisasi lain, Zapatista 

nampaknya lebih menghargai aspek proses perdamaian yang juga harus dilakukan 

secara damai. Oleh karena itu, gerakan ini terus mengupayakan untuk tidak 

melakukan kekerasan pada setiap aksinya. Dalam konteks gerakan demokratisasi 
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Zapatista ini, tentunya gerakan ini mempunyai tujuan tersendiri dalam 

merealisasikan gerakan demokratisasi melalui gerakan non-violence mereka. 

Tujuan mereka yang pertama adalah, Zapatista tidak ingin dianggap 

sebagai kelompok kriminal dan kelompok separatis yang mengancam kedaulatan 

negara. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Meksiko sendiri telah mengecap dan 

menyebarkan propaganda bahwa Zapatista merupakan kelompok kriminal 

pengedar narkoba dan perampok.78  Penulis berasumsi bahwa hal ini dilakukan 

Zapatista guna untuk membuktikan pada seluruh rakyat Meksiko bahwa gerakan 

ini merupakan gerakan damai yang pro rakyat, bukan kelompok kriminal seperti 

yang telah diberitakan melalui propaganda pemerintah. 

 Zapatista ingin diakui eksistensinya sebagai kelompok gerakan yang 

membela kepentingan rakyat sipil dan mengupayakan berjalannya pemerintahan 

seadil-adilnya. Oleh karena itu mereka tidak ingin melakukan perlawanan guna 

menghindari counter attack dari pihak pemerintah yang kemungkinan besar 

membahayakan nyawa penduduk sipil. 79  Secara logika, Zapatista merupakan 

gerakan yang muncul dari penduduk sipil dan bersifat bottom up, dengan demikian 

gerakan non-violence yang mereka usung juga otomatis harus melindungi rakyat 

sipil juga. 

Tujuan berikutnya adalah Zapatista tidak ingin dianggap sebagai musuh 

dan ancaman bagi pemerintah.80 Meski sebenarnya pemerintah tetap menganggap 

                                                           
78Ibid., hal. 18 
79 Ibid., hal. 18 
80 Deborah A. Greebon, Civil Society’s Challenge to the State: A Case Study of the Zapatistas and 

their Global Significance, Public Administration, The Maxwell School of Syracuse University, 

dalam Journal of Development and Social Transformation, Vol. 5, 2008, hal. 77 
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Zapatista sebagai ancaman yang sangat masif, namun menurut penulis pada 

dasarnya bukanlah pemerintah yang merasa dirugikan dan terancam dengan 

eksistensi Zapatista melainkan PRI sebagai partai yang telah menguasai Meksiko 

selama 71 tahun. Karena tidak ingin dianggap sebagai ancaman, Zapatista 

kemudian terus berusaha membangun kondisi yang kondusif dan stabil dengan 

terus mengupayakan usaha-usaha perundingan. 

 

 

 


