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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Wilayah yang ada di Spanyol cukup banyak, secara umum yang mewakili 

banyaknya wilayah tersebut yaitu Andalusia, Castila, Catalonia dan Basque. Akan 

tetapi, Spanyol selama beberapa dekade terakhir kesulitan mengatasi 

permasalahan Separatisme yang dilakukan di dua wilayah distriknya yaitu Basque 

dan Catalonia. Usaha separatis yang dilakukan oleh Basque dan Catalonia 

memiliki sejarah yang cukup menarik dan beberapa faktor yang menyebabkan 2 

wilayah tersebut ingin memisahkan diri dari Spanyol. Pemerintah Spanyol pun 

sudah melakukan usaha untuk tetap menekan keberadaan wilayah tersebut untuk 

tetap bersama Spanyol. Walaupun pada sejarahnya ada keterkaitan antara Basque 

dan Catalonia akan tetapi upaya Basque dalam mencari perhatian pemerintah 

Spanyol lebih agresif dan lebih rumit pembahasannya dibandingkan dengan 

Catalonia. 1 

Sejarah awal munculnya separatisme di Spanyol dimulai saat Perang Sipil 

yang terjadi di Spanyol pada tahun 1936-1939 antar Republik dan Nasionalis. 

Kelompok Republika dipimpin oleh Jendral Franco dan di isi oleh para kelompok 

tentara,pemerintah Spanyol,kaum sosialis,komunis dan kaum anarkis. Sedangkan 

di sisi Nasionalis terdapat para tentara yang memberontak,kaum buruh industri, 

                                                           
1 Frank Mastrovito,1993,Basque And Catalan Nationalism: A Comparison,Indiana University, 
hal:69 
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kelompok kelas menengah dan gereja katolik. Pada saat itu kelompok Republik 

mendapatkan bantuan dari Uni Soviet sedangkan Nasionalis mendapatkan bantuan 

dari pemerintah fasist dari Jerman dan Itali. 2 Pada perang tersebut dimenangkan 

oleh Jendral Franco yang menandakan dimulainya masa otoriternya. 

Selain itu Separatisme di Spanyol di awali karena beragamnya etnis 

teritorial , ketidakseimbangan perekonomian Spanyol dan ketidak adilan sejak 

Jendral Franco yang otoriter memimpin. Masalah nasionalisme yang mulai 

dirasakan masyarakat Spanyol di beberapa wilayah mulai terasa saat keputusan 

otoriter Jendral Franco yang menghapuskan bahasa Basque dan Catalan yang 

dianggap dapat membahayakan Spanyol kedepannya. 3 

Pada isu ini Basque menjadikan etnis  sebagai identitas politik dan 

terdapat kriteria  yang menjadi dasar yaitu ras,bahasa,kepercayaan dan secara 

geografi. Pada sejarahnya Basque merupakan wilayah yang memiliki beberapa 

daerah yang terbagi setelah pemberian kuasa atas otonomi daerahnya sendiri. 

Akan tetapi hal tersebut pun tidak diraih dengan mudah dikarenakan pada masa 

Jendral Franco yang dimulai pada 1939 hingga  di tahun 1975 rezim franco 

berakhir barulah diberikan kuasa atas daerahnya yang menghabiskan waktu cukup 

lama dan pada prosesnya terbentuk gerakan-gerakan yang memperjuangkan untuk 

membebaskan Basque dari Spanyol seperti PNV (Partido Nacionalita Vasco), 

                                                           
2http://www.donquijote.org/culture/spain/history/the-spanish-civil-war Diakses pada 22 November 

2017 
3Frank V,1993,Basque And Catalan Nationalism: A Comparison,Disertasi Indiana University 

diakses pada http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a267973.pdf 

http://www.donquijote.org/culture/spain/history/the-spanish-civil-war
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ETA (Euskadi Ta Askatasuna) dan Nasionalis Kiri (Herri Batasuna) 4akan tetapi 

memang dari semuanya yang lebih agresif yaitu ETA. 

Faktor penyebab munculnya ETA di Basque dikarenakan adanya rasa 

kurang puas terhadap apa yang dilakukan pemerintah pusat terhadap 

wilayahnya.Sebelum ETA dibentuk untuk memerdekaan Basque, terdapat partai 

PNV (Partido Nacionalista Vasco). Namun pada perkembangannya para kaum 

muda Basque menilai PNV kurang menekan pemerintah Spanyol karena hanya 

berbentuk partai politik dan tidak memiliki pengaruh yang kuat dan akhirnya 

dibentuk ETA (Euskadi Ta Askatasuna) untuk melanjutkan perjuangan PNV.5 

ETA melakukan upaya-upaya kekerasan untuk mencapai tujuannya. 

Upaya pertama yang dilakukan pada 1968 dengan membunuh kepala kepolisian di 

San Sebastian. 6  Upaya tersebut merupakan awal dari rentetan kejadian yang 

dilakukan oleh ETA. Selain aksi pembunuhan tersebut, ETA melakukan dengan 

cara yang berbeda seperti pengeboman dan penculikan tokoh politik dari 

Spanyol.7 Upaya-upaya dari kelompok itupun yang mempengaruhi lambat dan 

sulitnya tercapai kemerdekaan dari Basque. Setelah banyaknya yang menjadi 

korban atas aksi dari ETA tersebut, ETA beberapa kali melakukan gencatan 

senjata. Yang tentunya pemerintah Spanyol tidak percaya atas upaya gencatan 

senjata yang dilakukan mereka. Pemerintah Spanyol menganggap gencatan 

                                                           
4Ibid. 
5Adhitiya Batari Putri & Nur Iman Subono,2012,Nasionalisme Basque Dalam Eksistensi ETA Di 

Spanyol Setelah Pemberian Status Otonomi Tahun 1979,Skripsi-Universitas Indonesia 
6https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-
attacks-by-Basque-separatist-group.html diakses pada 29 Maret 2018  
7 Ibid 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-attacks-by-Basque-separatist-group.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-attacks-by-Basque-separatist-group.html
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senjata yang dilakukan oleh ETA hanya untuk mendapatkan jangka waktu untuk 

mempersiapkan kembali aksi kekerasan selanjutnya. 

Pada akhirnya, di tahun 2010 Mikel Carrera yang juga dianggap sebagai 

“Jenderal” terakhir dari ETA tertangkap. Lalu gencatan senjata di umumkan 

kembali pada September 2010 setelah penangkapan tadi dan pada 2011 ETA 

mengakhiri praktik pemerasan melalui pengiriman surat kepada para pengusaha-

pengusaha Basque yang dilakukan sebelumnya untuk mengumpulkan dana untuk 

digunakan pada upaya kekerasannya selama ini. 8 Selang pada waktu 2011 hingga 

April 2017, ETA dilucuti senjata secara total oleh pemerintah Spanyol yang 

menandakan berakhirnya aksi-aksi kekerasan dan upaya kemerdekaan yang 

dilakukan oleh kelompok tersebut. 

ETA yang  sudah melakukan upayanya dalam jangka waktu yang sangat 

lama telah gagal.Seperti dikatakan oleh Jurnalis dari Irish Times menurut Paddy 

Woodworth (2013) : “No one has done a better job than ETA at discrediting the 

Basque nationalist cause.” Dari sini bisa dinilai bahwa pada kenyataannya 

masyarakat Basque masih berpegang teguh pada tujuan kemerdekaan, akan tetapi 

hal tersebut di coreng oleh aksi-aksi yang dilakukan ETA yang dianggap 

merugikan dan merusak pandangan tentang kebanggaan nasionalis masyarakat 

Basque.9 

Maka dari itu, persoalan mengenai faktor kegagalan ETA dalam 

melepaskan Basque dari Spanyol menjadi menarik untuk dikaji. 

 
                                                           
8https://elpais.com/elpais/2015/10/20/inenglish/1445330794_502057.html diakses online pada 
29 Maret 2018 
9 Ibid. 

https://elpais.com/elpais/2015/10/20/inenglish/1445330794_502057.html
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Mengapa ETA (Euskadi Ta Askatasuna) gagal dalam melepaskan wilayah 

Basque dari Spanyol? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Melihat dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini ialah; 

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya ETA 

untuk melepaskan wilayah Basque dari Spanyol. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

Harapannya penelitian ini bisa menjadi sumbangsi secara keilmuan pada 

konsep Separatisme di Eropa serta menjadi manfaat untuk wacana dan wawasan 

kajian ilmu Hubungan Internasional . 

b. Manfaat Praktis 

Penulis berharap dengan ini seluruh proses dan juga penyelesaian dalam 

penelitian ini bisa menjadi sumbangsi untuk perkembangan wawasan individu 

penulis dan dalam prosesnya menghasilkan hasil yang baik serta dapat 

menerapkan fungsi ilmu Hubungan Internasional yang didapatkan selama 

kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa tulisan dan work paper yang telah melakukan kajian 

terhadap upaya separatis yang dilakukan oleh Euskadi Ta Askatasuna (ETA) di 

Basque dan menjadi relevan secara konsep dan metodologi pada penelitian ini dan 

dikategorisasikan guna pendataan untuk sejarah separatisme, upaya organisasi, 

dan hasil dari kelompok pemberontak yang memiliki tujuan untuk perubahan 

kondisi politik, pada kategori sejarah separatisme terdapat beberapa penelitian 

berjudul Multiple Identities In Decentralized Spain : The Case of Catalonia, dan 

Separatism In The EU. Lalu pada kategori upaya organisasi yaitu Report On The 

Basque Conflict: Keys To Understanding The ETA’s Permanent  Ceasefire. Dan 

pada kategori penjelasan mengenai hasil dari kelompok separatisme yang ada 

terutama ETA, ada pada penelitian berjudul Nasionalisme Basque Dalam 

Eksistensi Kelompok Euskadi Ta Askatasuna di Spanyol Setelah Pemberian 

Status Otonomi Tahun 1979, 

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Multiple Identities In 

Decentralized Spain : The Case Of Cataloniayang ditulis oleh Luis Moreno, Ana 

Arriba dan Araceli Serrano dalam work paper untuk Instituto de Estudios Sociales 

Avanzados 10 ,metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah deskriptif dan 

konsep yang digunakan ialah Identitas Teritorial dan self-determination 

dikarenakan membahas bagaimana awal mula muncul keinginan masyarakat 

Basque dan juga Catalonia sertapada tulisan ini menjelaskan adanya dua identitas 

                                                           
10Luis Moreno,Ana Arriba & Araceli Serrano , Multiple Identities In Decentralized Spain : The 

Case Of Catalonia , CSIC Working paper no 97/06 dapat di akses pada 

http://ipp.csic.es/sites/default/files/content/workpaper/1997/dt-9706.pdf 

http://ipp.csic.es/sites/default/files/content/workpaper/1997/dt-9706.pdf
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yang dirasakan masyarakat Spanyol yang dalam kasus ini dialami oleh Catalan 

yang menjadi sebab keresahan untuk memerdekakan wilayahnya . 

Dua identitas yang dirasakan oleh Catalan menjadi masalah yang cukup 

kompleks dikarenakan masyarakat asli Catalan menjadi terbagi atas dimana 

mereka dilahirkan, dimana mereka tinggal dan juga dimana mereka mendapatkan 

pendidikan.Selain itu masuknya imigran yang umurnya kurang dari 30 tahun yang 

kurang mendapatkan pendidikan secara ekslusif menjadikan identitas mereka 

sebagai “Only Spain” atau “Only Catalan”. 11 Hal ini berdampak pada 

berkembangnya pemikiran separatisme di Catalonia yaitu semakin sulitnya 

mendapatkan kemerdekaan dikarenakan dalam Catalonia sendiri masih terdapat 

masyarakat yang secara khusus menjadikan Spanyol sebagai identitasnya. 

Perbedaan yang dimiliki penelitian diatas ada pada wilayah yang dibahas 

karena penelitian tadi membahas tentang Catalonia sedangkan penelitian penulis 

ada pada wilayah Basque dan juga pada konsep tambahan yang dimiliki penelitian 

di atas yang menggunakan Dual Identity &Self Identification. Akan tetapi ada 

kesamaan pada bahasan isu Separatisme di negara yang sama dan pada dasarnya 

kedua wilayah yang berbeda ini memiliki kesinambungan sejarah yang 

mempengaruhi satu sama lain.  

Penelitian terdahulu selanjutnyaialah ,Separatism In The EUyang ditulis 

oleh Mathias Bieri dalam analisisnya untuk CSS no. 160 12  . Tulisan ini 

menggunakan konsep Separatisme yang menjadi topic utama dalam penelitian ini. 

                                                           
11Ibid . 
12 Mathias Bierri, Separatism In The EU, CSS Analyses no.160 ,September 2014 dapat diakses 

pada http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/pdfs/CSSAnalyse160-EN.pdf 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse160-EN.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse160-EN.pdf
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Dijelaskan beberapa pergerakan Separatisme yang dilakukan di wilayah Uni 

Eropa seperti pada Basque Country, Catalonia , Scotland dan Flanders . 

Motif utama yang pada gerakan seperti di Scotland yaitu mereka merasa 

bahwa Sentral dari pergerakan mereka itulah yang menjadi identitas asli nasional 

mereka , begitupun dengan Basque yang pada saat rezim otoriter Jendral Franco 

budaya dan bahasa mereka dilarang menyebabkan hampir punahnya bahasa 

Basque itu sendiri .Dalam bidang ekonomi pun yang menjadi kian krisis, 

permintaan masyarakat di beberapa wilayah tersebut akan kemerdekaan makin 

kuat . 

Perbedaan yang dimiliki penelitian di atas ada pada bahasan wilayah 

yang cakupannya lebih luas dalam kawasan Eropa , karena didalamnya juga 

dicantumkan beberapa wilayah yang dibahas seperti Scotland , Flanders, 

Catalonia, dan Basque Country yang juga memiliki dinamika isu Separatisme. 

Persamaan ada pada konteks isu dan upaya pemisahan diri dari negaranya, serta 

ada unsur motivasi dari melihat keberhasilan beberapa upaya pemisahan diri dari 

wilayah lain. 

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah sebuah Jurnal yang berjudul ,Report 

On The Basque Conflict : Keys To Understanding The ETA’s Permanent 

Ceasefire yang ditulis oleh Sandra Chapman .13Jurnal ini menggunakan metode 

deskriptif , menjelaskan beberapa aktor dan kelompok di Basque yang menentang 

aksi kekerasan yang dilakukan oleh ETA sekalipun digunakan untuk mencapai 

kepentingan politik dan kemerdekaan , 

                                                           
13 Sandra Chapman , Report On The Basque Conflict : Keys To Understanding The ETA’s 

Permanent Ceasefire , dapat diakses pada http://www.lokarri.org/files/File/PDF/Inform.pdf 
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Salah satunya yaitu Gesto Por la Paz( Gesture For a Peace ) gerakan ini 

dibuat pada tahun 1986, konsern utama mereka untuk mencegah aksi kekerasan 

yang digunakan untuk mencapai kepentingan politik . Gesto Por la Paz percaya 

bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan , 

beberapa tahun Gesto Por La Paz melakukan pengembangan untuk masyarakat 

sipil dan pembentukan politik dengan cara yang damai . Mereka pun merayakan 

kematian Gandhi setiap tahunnya dengan melakukan demonstrasi . Hal ini 

berguna untuk menekan aksi” yang dilakukan ETA karena dampak yang 

dilakukan ETA sendiri berpengaruh kepada proses Separatisme Basque Country . 

Perbedaan yang dimiliki ada pada penjabaran analisa , karena pada 

penelitian di atas lebih menjelaskan beberapa kelompok atau organisasi yang ada 

di Spanyol guna menekan keberadaan ETA yang sudah memakan korban, 

walaupun pada perkembangannya hal tersebut tidak begitu efektif. Lalu 

persamaan yang dimiliki difokuskan dari pengambilan data dan pembahasan isu 

yang sama dan tentunya dari Basque sendiri sebagai wilayah yang difokuskan 

oleh ETA. 

Tulisan Selanjutnya ,The Basque Conflict And ETA : The Difficulties Of 

An Ending yang ditulis oleh Teresa Whitfield .14 Tulisan ini sangatlah menarik 

karena memuat sejarah bagaimana ETA bisa terbentuk di Basque dan beberapa 

pandangan dasar kenapa Basque ingin memisahkan diri dari Spanyol ,serta 

beberapa pembahasan mengenai Counterterrorism pada ETA karena pada 

penelitian ini organisasi tersebut sudah di anggap sebagai organisasi yang 

                                                           
14 Teresa Whitfield, The Basque Conflict And ETA : The Difficulties Of An Ending , Desember 

2015 dapat diakses pada   

http://cic.nyu.edu/sites/default/files/whitfield_basque_conflict_eta_dec2015.pdf 
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membahayakan oleh Amerika Serikat dan European Union . Metodologi 

penelitian dalam tulisan ini yaitu Deskriptif karena menjelaskan bagaimana proses 

gerakan di Basque hingga saat ini juga dalam mengatasi konflik yang 

dimunculkan ETA . 

ETA menjadi permasalahan sendiri untuk pemerintah Spanyol 

dikarenakan aksi tunggalnya dengan kekerasan untuk menuju pada kemerdekaan . 

Pemerintah Spanyol semakin menolak komunikasi atau pun negosiasi pada ETA , 

karena permasalahan ini menjadi sangat serius hingga pemerintah kesulitan 

menyusun strategi yang jelas sampai saatnya premerintah Spanyol membagikan 

masalahnya pada partai-partai dan kelompok demokratis Basque. Selain itu 

hukum yang kuat dan kemanan yang kuat dijadikan counter terhadap konflik yang 

dilakukan ETA walaupun tetap pada akhirnya politik digunakan untuk keamanan 

yang berkelanjutan. Pada penelitian ini ETA terpicu untuk memulai aksinya 

karena merespon dari tekanan oleh Franco berdasarkan identitas Basque dan 

setelah dari perang sipil yang terus-terusan ingin memerdekakan diri sebagai 

Basque yang berdiri sendiri karena selama ini bersinggungan wilayahnya yang 

ada dalam wilayah Spanyol dan Perancis.  

Persamaan yang dimiliki penelitian ini ada pada kasus ETA yang 

dijelaskan cukup jelas dan sejarahnya , sedangkan perbedaannya ada pada 

penjabaran konflik yang disebabkan ETA yang hanya pada sudut pandang dunia 

Internasional saja karena memang pada kenyataannya dan pada prosesnya akan 

dijelaskan nantinya proses penekanan aksi ETA akan memakan waktu yang cukup 

lama dan aksi kekerasan tersebut berhenti pada tahun 2011 di saat Counter 
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terorrism tadi dan tekanan masyarakat sipil mulai berpengaruh terhadap ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna) .15 

Penelitian terdahulu yang lain lagi judulnya Basque And Catalan 

Nationalism : A Comparisonyang ditulis oleh Frank V.Mastrovito.16 Tesis ini 

sangat berguna untuk kita mengetahui lebih dalam lagi adanya perbedaan kondisi 

yang di alami oleh Catalonia dan Basque di masa lampau, Walaupun begitu 

konsep yang digunakan adalah nasionalisme. 

Pada tesis tersebut dijelaskan perbandingan antara sejarah yang terjadi di 

Catalonia dan juga di Basque, serta dari perbandingan tadi dilihat upaya yang 

dilakukan oleh Catalonia dan Basque untuk mencapai kemerdekaan wilayahnya 

yang pada dasarnya memang berbeda .  

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah skripsi berjudul “Nasionalisme 

Basque Dalam Eksistensi Kelompok Euskadi Ta Askatasuna (ETA) Di 

Spanyol Setelah Pemberian Status Otonomi Tahun 1979” ditulis oleh Sarjana 

dari Universitas Indonesia yaitu Adithiya Batari Putri.17 

Skripsi tersebut menjelaskan kondisi yang disebabkan dengan adanya ETA 

semenjak pemberian otonomi daerah untuk Basque di tahun 1979  dan beberapa 

faktor kuat yang menyebabkan Basque seharusnya tidak menyatu dengan Spanyol 

serta pandangan yang berbeda mengenai kasus ini yang menjadikan adanya 

perbedaan. Perbedaannya adalah teori yang digunakan di penelitian terdahulu ini 

                                                           
15Ibid. 
16Frank V.Mastrovito,Basque And Catalan Nationalism : A Comparison,Mei 1993,Indiana 

University dapat diakses pada http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a267973.pdf 
17 Adithiya Batari Putri,2012,Nasionalisme Basque Dalam Eksistensi Kelompok Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA) Di Spanyol Setelah Pemberian Status Otonomi Tahun 1979,UI Depok. Dapat di 

akses pada  http://lontar.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S44905-Adithiya%20Batari%20Putri 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a267973.pdf
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dengan menggunakan beberapa teori yaitu Konsolidasi Demokrasi, teori gerakan 

sosial, Nasionalisme dan nasionalisme etnik , akan tetapi metode yang digunakan 

sama yaitu kualitatif./ 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini , 

diringkas dalam sebuah table posisi penelitian sebagai berikut; 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul& Nama 

Peneliti 

Teori/ Konsep & 

Metodologi 

Hasil Penelitian 

Persamaan & Perbedaan 

1. Multiple Identities In 

Decentralized Spain : 

The Case Of 

Catalonia(work 

paper) 

 

Oleh : Luis Moreno 

Dkk 

Teori/Konsep : 

Identitas Teritorial 

Self Determination 

Separatisme 

Metodologi : 

Deskriptif 

-penelitian ini menunjukkan 

adanya dua identitas yang 

dirasakan oleh masyarakat 

Spanyol yang ada di 

Catalonia ataupun 

masyarakat Catalonia yang 

berada di Spanyol.Oleh 

sebab itu Keinginan 

kemerdekaan Catalan 

terhambat oleh dual 

identitas ini. 

-persamaannya akan 

menjelaskan bagaimana 

upaya yang dilakukan oleh 

gerakan separatisme di 

Catalonia . 

2. Separatism In The EU 

(CSS Analyses) 

 

Oleh : Mathias Bieri 

Teori/konsep : 

Separatisme 

Metodologi : 

Deskriptif 

- Penelitian ini 

menjelaskan 

beberapa wilayah di 

Uni Eropa yang 
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menginginkan 

kemerdekaan dengan 

berbagai 

permasalahannya 

- Sama-sama 

menjelaskan upaya 

separatisme namun 

berbeda wilayah 

- Wilayah Scotland 

menganggap bahwa 

sentral dari 

masyarakatnya ialah 

para gerakan 

separatisme 

3. Report On The Basque 

Conflict : Keys To 

Understanding The 

ETA’s Permanent 

Ceasefire 

(E Jurnal) 

 

Oleh : Sandra 

Chapman 

Teori/Konsep: 

Gerakan 

Separatisme 

 

- Penelitian ini 

menunjukkan adanya 

beberapa pegerakan 

separatisme yang 

menentang cara ETA 

untuk menuju 

kemerdekaan 

- Konflik utama yang 

dilakukan ETA 

menjadi vital karena 

melibatkan 

masyarakat sipil dan 

menggunakan 

kekerasan 

- Upaya yang 

dilakukan untuk 

menuju 
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kemerdekaan bisa 

dilakukan dengan 

upaya politik tanpa 

kekerasan . 

4. The Basque Conflict 

And ETA : The 

Difficulties Of An 

Ending 

 

Oleh : Teresa 

Whitfield 

Teori/konsep : 

Gerakan 

Separatisme 

 

- Penelitian yang 

menjadi data sejarah 

Basque 

- Upaya gerakan 

separatisme di 

Basque terhadap 

kemerdekaan dan 

juga untuk menekan 

ETA 

 

5. Basque And Catalan 

Nationalism : A 

Comparison 

 

Oleh : Frank 

V.Mastrovito 

Master Of arts , 

Indiana University 

 

Teori/Konsep ; 

Nasionalisme 

Metodologi : 

Deskriptif 

- Menjelaskan asal 

mula Catalonia dan 

Basque  

- Membandingkan 

unsur nasionalisme 

yang di perjuangkan 

antara Catalonia dan 

Basque 

6. Nasionalisme Basque 

Dalam Eksistensi 

Kelompok Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA) Di 

Spanyol Setelah 

Pemberian Status 

Otonomi Tahun 1979 

Teori : 

Konsolidasi 

Demokrasi, 

Gerakan sosial dan 

Nasionalsme 

 

- Menjelaskan kondisi 

dan pengaruh 

eksistensi ETA di 

Basque paska 1979 

- Menjelaskan sejarah 

munculnya ETA 
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Oleh    : Adithiya 

Batari Putri 

Universitas Indonesia 

FISIP 

7. Upaya ETA ( Euskadi 

Ta Askatasuna ) 

Dalam Melepaskan 

Wilayah Basque Dari 

Spanyol 

 

 

Oleh : Muhamad 

Nabil Muviawan ,  

 

Mahasiswa Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Teori/Konsep ; 

Separatisme 

 

- Penelitian ini 

menjelaskan upaya 

kemerdekaan yang 

ada di wilayah 

Basque  dari Spanyol 

- Menjelaskan sejarah 

penyebab Basque 

ingin memisahkan 

diri dari Spanyol 

paska pemberian 

otonomi khusus pada 

1979 

- Perbedaan upaya 

Gerakan-gerakan 

separatisme yang ada 

di Basque 

 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep pemikiran yang sudah ada dengan yang digunakan 

penulis harapannya bisa menjawab  ETA gagal untuk melepaskan wilayah Basque 

dari Spanyol. 
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a. Separatisme 

Menurut Prof. Gertrud Neuwirth Separatisme dibagi menjadi 2 definisi 

yang harus dibedakan, yang pertama separatisme menjadi sebuah kebijakan dari 

grup etnis atau grup ras yang dominan dan yang kedua separatisme menjadi tujuan 

dikejar oleh grup etnis atau ras yang dibawahnya atau mungkin yang minoritas. 18 

Pada definisi yang pertama , Separatisme berartikan bentuk dari adanya kebijakan 

pemerintah mengenai pemisahan antara kelompok-kelompok yang dominan 

dengan kelompok yang subordinate (minoritas), dan yang kedua Separatisme 

didedikasikan oleh kelompok minoritas mengarah pada gerakan separatisme, dan 

bertujuan untuk kemerdekaan secara politik, kesamaan sosio-politik serta 

penyeimbangan otonomi budaya yang diajukan oleh kelompok subordinate tadi 

sebagai kelompok sosial yang heterogen. 

Menurut Sujatmiko, terdapat 2 variabel yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan Separatisme, yang pertama kekuasaan baik dalam dan juga luar 

negeri, dan yang kedua dukungan Internasional.19 Jika begitu, nantinya kita akan 

menganalisa kondisi yang terjadi pada Basque terhadap Spanyol apakah ETA 

mendapatkan dukungan dari luar atau tidak dan reaksi rezim Internasional 

terhadap aksi-aksi yang dilakukan ETA terhadap Spanyol. 

Selain itu dalam perkembangannya , gerakan separatisme muncul 

dikarenakan adanya ideologi dari ‘Nasionalisme’ . Ideologi tersebut menghasilkan 

                                                           
18Gertrud Neuwirth,1972,Separatist Movement In Multi-Ethnic And Multi-Racial 

Societies,Unesco,Paris, dikutip dari http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000014/001452eb.pdf 
19Rebekah Starbuck,2001,Liputan Pers Indonesia Terhadap Gerakan Separatisme,UMM FISIP ,hal 

31. Dikutip dari http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2015/03/STARBUK-Rebekah.pdf  (I. Sujatmiko, Empat Kelompok Separatisme, 

Tempo, 4 Februari, 2001, him. 58) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000014/001452eb.pdf
http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/STARBUK-Rebekah.pdf
http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/STARBUK-Rebekah.pdf
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sistem Internasional seperti saat ini dimana suatu negara pasti memiliki populasi 

yang kecil dengan bermacam-macam etnis, memiliki sumber daya yang sedikit , 

dan sangat bergantung dengan komoditas ekspor dari luar yang terbatas yang 

dengan kondisi seperti itu jelas akan mengalami fluktuasi karena ketidakstabilan 

kondisi pasar . Dalam situasi jatuhnya keadaan suatu negara akan menambah 

kemungkinan kelompok masyarakat minor yang menginginkan Self-

Determination dari kondisi negaranya . 20 

Dalam konsep separatisme banyak upaya yang dilakukan untuk 

memerdekakan wilayahnya upaya yang dilakukan kelompok separatisme dan akan 

di klasifikasikan menurut tipe upaya menjadi upaya kekerasan dan upaya non 

kekerasan (Politik) . Yang pertama yaitu upaya non kekerasan : 

- Membentuk kelompok pendukung separatisme di wilayahnya. 

- Melakukan pembentukan partai politik guna memasuki parlemen 

pemerintah pusat 

- Menunjukkan identitas wilayahnya melalui atribut ( bendera ) 

- Menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintah pusat 

- Melakukan usaha referendum secara sah untuk diajukan pada pemerintah  

Pusat21 

Lalu upaya kekerasan yang dilakukan kelompok separatisme : 

- Teror kekerasan terhadap tokoh politik dan aparatur negara 

- Kekerasan terhadap masyarakat sipil 

                                                           
20Colonel Wade Stothart, Nation-States, Separatist Movements and Autonomy Arrangements: 

between war and independence – what options does the nation-state have?, CDSS, Juni 2014 

dapat di akses pada http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/Stothart.pdf 
21David Siroky & John Cuffe,Lost Autonomy;Nationalism and Separatism,Comparative Politic 

Studies,Vol 48,2014,SAGE hal: 21 (faktor pergerakan separatisme) 

http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/Stothart.pdf
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- Pembunuhan tokoh politik  

- Pembunuhan masyarakat sipil22 

Selain dari kategori upaya separatisme, terdapat klasifikasi secara kekuatan 

kelompok separatisme dan secara kondisi perekonomian di kawasan tertentu ini 

dapat menilai potensi ternjadinya separatisme walaupun pada realitanya 

kelompok-kelompok separatisme ini banyak juga yang secara tidak khusus tinggal 

diwilayah tanah airnya melainkan tinggal di luar wilayahnya.      Kategori yang 

pertama menurut Donald L. Horowitz  Kelompok terbelakang yang berada di 

kawasan yang miskin, kelompok terbelakang di wilayah yang ekonominya maju, 

kelompok yang maju di kawasan yang miskin , dan kelompok yang maju di 

kawasannya yang ekonominya maju.23 

Solusi untuk separatisme sebenarnya bisa dianalogikan sebagai perceraian, 

kondisi rumah tangga yang dipaksakan untuk bersatu dalam kondisi yang tidak 

harmonis itu kurang solutif. 24  Hubungan rumah tangga pribadi juga dianggap 

sebagai bagian-bagianwilayah didalam negara , lebih baik dipisahkan saja kalo 

memang permasalahan dan ketidak cocokan selalu menjadi keseharian di negara 

tersebut yang pada penelitian ini yaitu hubungan antara Basque dan Spanyol. 

Pada penelitian ini konsep separatisme akan digunakan untuk 

mengidentifikasikan kelompok ETA sebagai kelompok separatisme menyesuaikan 

                                                           
22http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-

attacks-by-Basque-separatist-group.html Di akses pada 2 Desember 2017  
23 Donald L .Horowitz,1981,Pattern Of Ethnic Separatism : Comparative Studies in Society and 

History,Cambridge University Press diakses pada 

http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Horowitz_patterns_of_ethnic_separatism.pdf 
24Jan Tullberg & Birgitta,Separatism-Choice or Desperation,Stockholm School of Economics & 

University of Stockholm. Diakses pada http://tullberg.org/wp-

content/uploads/2013/03/Separatism.pdf 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-attacks-by-Basque-separatist-group.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-attacks-by-Basque-separatist-group.html
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dengan definisi separatisme menurut Prof. Gertrud Neuwirth pada definisi yang 

kedua  yaitu, Separatisme didedikasikan oleh kelompok minoritas mengarah pada 

gerakan separatisme, dan bertujuan untuk kemerdekaan secara politik, kesamaan 

sosio-politik serta penyeimbangan otonomi budaya yang diajukan oleh kelompok 

subordinate tadi sebagai kelompok sosial yang heterogen. 

b. Pemberontakan ( Insurgency ) 

Pemberontakan (Insurgency) individu dibedakan pada bagian karakter 

(sosial,budaya,dan aspek ekonomi) dan tipenya 

(revolusioner,partisan,gerilya,pembebasan atau perang sipil) tetapi mendapatkan 

kekuatan dan kontrol pada politik adalah outcome  yang diinginkan. Dan pada 

akhirnya dukungan moral pada insurgent menjadi prasayarat untuk 

kesuksesannya.25 

Terdapat beberapa pendapat mengenai insurgency salah satunya Menurut 

H.Thomas Hayden, “Insurgency is best defined as an organized movement aimed 

at the overthrow or destruction of a constituted goverment through the use of 

subversion, espionage, terrorism and armed conflict.. Terrorism is not an end in 

itself. Terrorism can be a subset of an insurgency, or it can be act of violence by 

criminals or crazies who want to strike out at anyone especially a goverment. 

Timothy McVeigh commited a terrorist act in Oklahoma City but he was not part 

of any insurgency.”26 

                                                           
25 James D Kiras,Irregular Warfare:Terrorism and Insurgency,pdf online dapat diakses pada 

http://www.indianstrategicknowledgeonline.com/web/baylis3e_ch09.pdf 
26https://usiraq.procon.org/view.answers.php?questionID=000931 diakses online pada 22 
Februari 2018 

https://usiraq.procon.org/view.answers.php?questionID=000931
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Ada beberapa elemen penting yang dibutuhkan untuk kesuksesan dari aksi 

pemberontakan (Insurgent) seperti waktu, dukungan,legitimasi dan jeda waktu 

(space). Dari beberapa element tadi yang paling dibutuhkan yaitu adalah waktu, 

karena dengan waktu yang cukup kelompok pembereontak dapat 

mengorganisirkelompoknya dengan baik, melemahkan tekad musuh-musuhnya, 

dan membangun kekuatan konvensional untuk merebut kendali sebuah negara. 

Dari waktunya sendiri kelompok pemberontak dinilai sebagai kelompok 

yang mengembangkan kekuatannya dari waktu ke waktu. Waktu yang dimiliki 

dimanfaatkan untuk mengorganisir kelompoknya, meruntuhkan tekad dari 

musuhnya yaitu pemerintahan pusat  dan juga membangun kekuatan konvensional 

yang dibutuhkan. 

Elemen kedua yang menentukan gagal atau berhasilnya kelompok 

pemberontakada pada jeda waktu yang di gunakan untuk membangun ulang 

kekuatan serta dukungan lokal. Elemen yang tidak kalah pentingnya yaitu 

dukungan, walaupn beberapa pemberontakan atau kampanye terorisme bisa 

berhasil tanpa adanya dukungan. Akan tetapi, bentuk dukungan ini bisa dari 

keberadaan orang yang mendukung secara tidak langsung maupun secara 

langsung.  

Elemen terakhir menilai berhasil atau tidaknya kelompok pemberontak 

yaitu legitimasi, pemimpin dari kelompok tersebut pasti harus memberikan sebuah 

alasan yang kuat untuk aksi yang akan dilakukan bila tidak maka akan hilang lah 

simpati dari anggotanya. 
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Sebagai salah satu contoh yang bisa menjelaskan gagalnya GAM (Gerakan 

Aceh Merdeka) Di Indonesia ada pada kurangnya elemen jeda waktu, waktu yang 

digunakan hampir tidak ada jeda atau bisa diartikan dari aksi ke aksi yang 

dilakukan GAM kurang menyimpan kekuatan untuk upaya selanjutnya27, rentetan 

waktu upaya pemberontakan bersifat kurang persiapan hingga yang terjadi 

hanyalah tumbangnya korban dan pertumpahan darah antara kelompok GAM dan 

tentara Indonesia. Selain dari elemen tersebut, elemen dukungan juga 

menyebabkan gagalnya GAM untuk memerdekakan Aceh, karena pada prosesnya 

GAM tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat Aceh, dan kurangnya 

pengakuan dari luar sehingga tidak bisa melakukan upaya referendum. 

Pemikiran ini akan digunakan untuk melihat dan menganalisa kelompok 

separatisme ETA yang gagal dikarenakan tidak menjalankan 1 atau lebih dari 4 

elemen keberhasilan sebuah kelompok yang ada pada konsep ini. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jeniseksplanatif, yaitu 

mengumpulkan data-data selama dan setelah peristiwa yang diteliti berlangsung, 

kemudian menganalisis faktor terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Data-data 

tersebut dapat berupa data-data tertulis, kuantitatif, aktivitas, serta perubahan yang 

terjadi selama peristiwa yang diteliti berlangsung. Dalam pembahasan 

metodologinya, yang dimaksud dengan eksplanatif adalah upaya menjawab 

                                                           
27http://www.worldwatch.org/node/3929 diakses online pada 27 April 2018 

http://www.worldwatch.org/node/3929
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pertanyaan “mengapa?”. 28  Konklusinya, peneliti akan menjelaskan suatu 

fenomena, menyajikan data, kemudian dari data tersebut, akan didapatkan hasil 

mengapa fenomena tersebut terjadi. 

 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif yaitu menggambarkan isi dari fenomena-fenomena berdasarkan 

pada fakta-fakta yang ada di mana data tersebut diperoleh kemudian disusun 

menjadi sebuah tulisan atau penelitian, tetapi tidak berdasarkan akurasi statitistik, 

yang mengandung angka-angka. 29 

1.6.3 Tingkat Analisis dan Variabel Penelitian 

- Unit Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian 

adalah level Kelompok.  Kegagalan kelompok ETA pada upayanya dipengaruhi 

oleh kondisi masyarakat yang kurang mendukung maka dari itu sebuah keputusan 

yang dikeluarkan oleh masyarakat diambil sebagai kelompok. Kegagalan ini yang 

akan dianalisis, atau disebut juga sebagai variabel dependen. 

- Unit Eksplanasi yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian ini 

adalah Level kelompok (group Level of Analysis), gagalnya upaya kelompok ETA  

merupakan objek yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis, dan disini akan 

menjadi variabel independen.  

- Model level analisis yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini 

adalah model korelasionis, dimana unit analisis dalam penelitian ini adalah 

                                                           
28 Mohtar Mas’oed,Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,Jakarta,1990,hlm 262 
29Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal.39 
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kurangnya dukungan masyarakat berada pada level kelompok. Sedangkan unit 

eksplanasinya adalah gagalnya upaya ETA yang ada pada level kelompok. Unit 

eksplanasinya ada pada tingkat yang sama dengan unit analisanya. 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis menentukan ruang lingkup dan batasan pada penelitian ini 

berdasarkan batasan waktu dan batasan materi sebagai berikut . 

1.7.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang di ambil oleh penulis yaitu pada tahun 

2007 hingga 2011 karena saat itu ETA sedang mengalami 

masa penurunan aksi dan mulai runtuh secara perlahan 

karena banyak pemimpinnya yang ditangkap dan saat itu 

juga ETA dari Basque menyatakan gencatan senjata 

permanen setelah melakukan beberapa kali gencatan 

senjata. 

1.7.2 Batasan Materi 

Pada penelitian ini, penulis membatasi fokus penelitian 

pada upaya kelompokETA (Euskadi Ta Askatasuna)  untuk 

melepaskan wilayah Basque dari Spanyol dan penyebab  

gagalnya ETA. 
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1.8 Hipotesa 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan akhir dari upaya ETA 

dalam melepaskan Basque dari Spanyol yaitu faktor waktu, jeda waktu, 

legitimasi dan dukungan.  

Faktor kegagalan ETA sebagai kelompok pemberontak ini salah 

satunya ada pada kurangnya dukungan yang didapat dari masyarakat 

Basque, masyarakat Basque masih menginginkan kemerdekaan akan 

tetapi kurang menyukai upaya-upaya kekerasan yang selama ini 

dilakukan oleh ETA. Dukungan ini merupakan elemen penting untuk 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kelompok 

pemberontak. Yang pada akhirnya ETA dianggap gagal setelah 

mendeklarasikan gencatan senjata permanen pada 2011 hingga dilucuti 

persenjataannya pada April 2017. 

Faktor selanjutnya ada pada kurangnya penerimaan legitimasi ETA 

oleh masyarakat. Tujuan memerdekakan Basque yang menjadi 

keinginan masyarakat disana nyatanya dilakukan oleh ETA dengan 

upaya kekerasan. Sayangnya upaya tersebut tidak mudah untuk diakui 

sebagai upaya yang baik oleh masyarakat Basque.  
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Politik dan Aparatur Negara 

2.3.2 Kekerasan Terhadap 
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Masyarakat Sipil 

2.4 Upaya Non kekerasan 

ETA 

2.5 Kegagalan ETA 

Bab III Analisa Faktor Kegagalan ETA 3.1 Ketidakefektifan ETA 

Dalam Pemanfaatan Waktu 
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