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BAB II 

DINAMIKA GERAKAN ETA DI SPANYOL 

 

 

Pada bab ini akan membahas sejarah dan awal mula nasionalisme yang 

muncul di wilayah Spanyol, lalu perkembangan ETA di Basque,kemudian upaya-

upaya apa saja yang dilakukan kelompok tersebut untuk mendapatkan tujuan 

politiknya,hingga pada situasi dan kondisi menurunnya kelompok ETA dan 

dibubarkannya ETA. Beberapa poin tadi akan dijelaskan dengan beberapa 

kronologisnya, hal ini dianggap sangat penting untuk bisa memahami proses dan 

hasil dari upaya ETA hingga bisa diteliti mengapa kelompok tersebut gagal dalam 

upayanya melepaskan Basque dari Spanyol. 

2.1 Kesadaran Nasionalisme di Wilayah-wilayah Spanyol (Catalan & 

Basque)  

Yang pertama kali akan dibahas adalah awal dari muncul nasionalisme di 

Catalonia, Catalonia merupakan poros konstitusi dari federasi kerajaan Aragon, 

dan merupakan wilayah yang paling maju di Eropa pada abad ke 14. Finansial 

yang dimiliki Catalonia, perdagangan, keuangan, dan manufaktur yang tidak bisa 

dibandingkan saat itu dengan Venice dan Genoa, bahkan bisa melebihi wilayah 

apapun yang ada di Eropa Utara. Akan tetapi pada abad ke-15, Catalonia menjadi 

menurun secara signifikan, kehilangan sejumlah populasi. Kota-kotanya berada 

pada kondisi konflik politik, dan pedesaannya mengalami aksi perjuangan sosial 

untuk membuang jauh-jauh sistem perbudakan. Yang akhirnya memuncak pada 
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Perang sipil Catalan di 1460, yang pada satu poinnya kela akan menjadi 

protektorat kerajaan Prancis. Patuh dan sujudnya Catalonia berakhir pada abad 

kelima belas yang pada saat itu adanya hegemoni yang kuat dari Kastilia hingga 

membentuk kesatuan kerajaan Hispanik, hal itu dilakukan Catalonia untuk 

memperbaiki kondisi ekonominya. Dari perekonomian Catalan yang potensial, 

pada abad kesembilan belas, Catalan memperluas perekonomiannya yang 

bersamaan dengan kelahiran kembali Vernakular bahasa Catalan, saat itu disebut 

sebagai Renaixenfa (masa renaissance). Akarnya ada pada 1830, yang merupakan 

bagian dari kebangkitan nasionalisme budaya dan regionalisme yang tersebar luas 

di wilayah Eropa. Setelah Abad ke 16 belas, Kastilia sebagian besar 

menggantikan bahasa Catalan sebagai bahasa dan budaya di Catalonia, dan pada 

abad ke 18 digunakan sebagai bahasa pemerintahan menyeluruh.30 

The Unio Catalnista menghasilkan ideologi pertama Catalan secara 

spesifik dibuat oleh Salah seorang Kelas menengah muda, Enric Pratde la Riba. 

Di tahun 1894 ia menerbitkan Compendi Nacionalista sebanyak 100.000 kopi 

yang di cetak dan didistribusikan. Ini adalah salah satu karya utamanya, La 

Nacionalitat catalana. Prat adalah seorang yang berideologikan nasionalisme, 

dipengaruhi oleh pemikiran nasionalis konservatif dan historis Perancis (akan 

tetapi berbeda dari doktrin liberalisme Perancis). Prat mendefinisikan Spanyol 

sebagai negara Politik dan Catalonia sebagai tanah air Catalan sebenarnya, ia 

mengatakan bahwa Catalonia merupakan keberadaan bangsa yang sepenuhnya 

berbeda maka negara mereka harus diubah sesuai dengan kewarganegaraan 
                                                           
30 Stanley Payne,Catalan and Basque Nationalism,Sage publication, bersumber dari Journal Of 
Contemporary History,Vol 6 no 1, diakses pada 
https://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Payne_Catalan_and_Basque_Nationalism.pdf 
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mereka. Nasionalisme Catalan bukanlah separatis, tetapi menuntut parlemen, 

pemerintah daerah dan sistem administrasi daerah sepenuhnya, yang kelak akan 

mengembangkan kondisi perekonomian, masyarakat, dan budaya Catalonia. 

Permasalahan hubungan antara Industri Modern Catalan dan ekonomi Spanyol 

secara keseluruhan sangat kompleks dan tidak dapat sepenuhnya ditangani. 

Industri Catalan selalu disembunyikan dengan tari pajak perlindungan yang tinggi, 

industri nya tidak akan pernah bisa mengembangkan kapasitas ekpsor utama 

dikarenakan hanya mengandalkan pasar domestik Spanyol.31 Banyaknya 

permasalahan inilah yang menumbuhkan rasa nasionalisme Catalan sebelum jatuh 

pada faktor rezim Franco.   

Studi tentang nasionalisme Basque menjadi sedikit lebih rumit apabila 

dibandingkan dengan kondisi di Catalonia. Basque mengklaim etnis sebagai 

identitas politik. Permasalahannya ada pada setidaknya empat kriteria yang bisa 

mendefinisikan Basque, seperti ras, bahasa, Kepercayaan, dan geografi. Pada awal 

akan disinggung persoalan geografinya, Tiga yang pertama tadi adalah sebagai 

penanda budaya. Basque atau Euskadi awalnya terdiri dari empat wilayah yaitu 

Vizcaya, Guipuzcoa, Alava dan Navara. Dari tiga provinsi pertama pada dahulu 

adalah bagian dari kerajaan Kastilia dari abad ketiga belas, Akan tetapi Navarra 

merupakan sebuah kerajaan yang lebih kuat dari Kastilia di wilayah Barat dan 

Aragon di wilayah Timur yang pada saat Reconquista pindah ke Selatan. 32 

Pada 1529, kerajaan Kastilia menjadi bagian dari federasi Aragonese-

Catalan dibawah pimpinan Ferdinand I (Suami dari Isabel I). Basque akan 
                                                           
31Ibid. 
32Frank V Mastrovito,Basque And Catalan Nationalism: A Comparison, 1993,Indiana University, 
hal 69 



30 
 

bergabung dengan Navarra akan tetapi berpisah kembali dikarenakan perbedaan 

ideologi setelah kalah di peperangan Carlist di tahun 1874. Navarra memihak 

jendral Franco dalam perang sipil sementara Basque memihak Republik pada 

saat-saat terakhir. Walaupun Franco meninggal, Navarra memilih untuk tidak 

menjadi bagian dari Basque. Selain dikarenakan konflik Carlist, yang 

mengakibatkan hilangnya fueros (hukum fundamental) dari Basque dan orang-

orang Navarra untuk menduduki tahta yang akhirnya direbut oleh Alfonso XII 

(anak dari Isabel), selanjutnya mudah dimengerti bahwa faktor keduanya adalah 

reaksi terhadap marginalisasi yang terancam oleh modernisasi negara Spanyol 

(Proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapatkan). Dari menelusuri 

sejarah nasionalisme Basque dari awal, pada akhirnya semua berlanjut lagi dan 

bertransformasi dibawah kekuasaan Franco.33 

Studi Antropologis membuktikan adanya perbedaan pertama dalam 

pengukuran tengkorak, dan kemudian oleh faktor Rh atau darah ( Pada akhirnya 

Basque secara kebanyakan berdarah A+ sebagai kebalikan dari kebanyakan orang 

Spanyol). Hal ini masih belum mampu membuktikan teori rasial apapun dan hal 

sebelumnya dijadikan penanda budaya yang lemah. Secara umum disepakati 

bahwa Basque tidak mengalami penguasaan oleh muslim selama kependudukan di 

semanajung, akan tetapi hal ini bukanlah dikarenakan faktor pertahanan yang 

terorganisir akan tetapi murni faktor geografi. Di saat Kastilia memegang 

hegemoni atas keseluruhan Semenanjung Iberia, Basque memiliki sistem 

                                                           
33Ibid. Hal 72 
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pemerintahan mereka sendiri, Karena Basque sudah di kristenisasi secara pada 

abad kesebelas.34 

Pada akhir abad ke lima belas, Kerajaan Kastilia mengintervensi dan 

membawa hukum ke wilayah Basque dan melembagakan pemerintahan provinsi 

bernama Juntas Generales di bawah pengawasan dari administrator kerajaan. Ini 

tidak seperti sebuah badan legislatif, tetapi lebih kepada sarana untuk meratifikasi 

dekrit kerajaan dan membagi pajak wilayah yang mereka kelola menjadi dibawah 

Kastilia, setelahnya Basque melayani Kastilia dalam hal birokrasi negara, militer, 

pedagang laut, dan pendeta. Bilbao, di teluk Biscay menjadi salah satu pelabuhan 

komersial penting yang digunakan untuk mengekspor wol Kastilia dan juga 

menjadi pusat industri perikanan dan perburuan paus yang sedang berkembang 

saat itu. Bilbao menjadi wilayah nomor dua setelah Cadiz yang menjadi sangat 

penting dan bahkan memperoleh hak monopoli perdagangan kakao dari Kerajaan 

Kastillia. Apabila dilihat dari hal terssebut Basque secara umum masih menaruh 

nasib mereka dengan kerajaan Castillia, hanya pada saat menghadapi krisis 

Ferdinand VII, Basque (dan Navarrese) berkembang. 35 

Industrialisasi di Bilbao dimulai dengan baik, antara 1876 dan 1880 

keuntungan untuk biji besi menignkat sepuluh kali lipat dan kemudian 

tergandakan lagi di tahun 1900.36 Di masa itupun Bilbao menjadi kota industri 

terpenting kedua di pusat Spanyol.  

Setelah hal tersebut, Nasionalisme Basque sebenarnya adalah awal 

gagasan Sabino Arana, seorang putra kalangan atas di Basque, dan Carlist yang 
                                                           
34Ibid Hal 73 
35Ibid. Hal 75 
36Ibid Hal 77 
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saleh. Arana tumbuh di Bilbao tetapi keluarganya berpindah ke Barcelona pada 

tahun 1882 ketika Sabino berusia 17 tahun untuk mempertahankan kondisi 

kesehatannya. Arana kuliah di Universitas Barcelona. Berdasarkan latar belakang 

ini Arana mulai memahami gagasannya tentang nasionalisme Vizcayan-Basque. 

Provinsi Basque belum mengalami kebangkitan, dan arana membaktikan 

sepenuhnya untuk meneliti Basque yang dimulai pada 1885. Seperti halnya 

kalangan kelas atas keluarga Basque, Arana menggunakan bahasa Kastillia dan 

bukan Euskera (Basque). Arana mengawali tahun pertamanya dengan belajar 

bahasa, Arana kembali ke Bilbao pada 1888 untuk mengembangkan ideologi 

terhadap nasionalisme Vizcayan. Pada inti ideologinya ia mengungkapkan fakta 

bahwa Basque tidak pernah ditaklukkan oleh Kastillian dan hubungan Basque 

dengan Spanyol adalah sebuah pilihan dan bukan seperti salah satu bawahan ke 

pada pimpinannya. Spanyol dianggap telah merebut pemerintah Basque dan 

sekarang merusak kondisi Basque dengan kemunafikan liberalnya. Sedangkan 

otonomi daerah berdasarkan pada Fueros (hukum dasar) hanya cocok untuk 

Catalan yang memang adalah orang-orang Spanyol, dan tidak bisa diterima oleh 

Basque yang memiliki Fueros sebagai hubungan “internasional” dengan Spanyol. 

Dengan bantuan saudaranya Luis pada tahun 1895 dia mendirikan partai politik 

(yang kedepannya akan menjadi partai nasionalis Basque, PNV), lalu 

mengusulkan teokrasi republik untuk tiga provinsi Basque dan Navarra di Spanyol 

dantiga provinsi Basque lainnya di Perancis. Republik tersebut akan memiliki 

nama yang disebut Euskadi (sebuah istilah Neogolisme yang berartikan “tanah 

air”) dan akan memiliki bendera yang melambangan dua simbol Spanduk 
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keimanan Kristen. Arana meninggal di tahun 1903 dikarenakan kesehatannya dan 

juga kondisinya yang dipenjara kedua kalinya sejak 1902.37 

 

2.2 Sejarah ETA & Perkembangannya (Euskadi Ta Askatasuna) 

 Organisasi ini bernama Euskadi Ta Askatasuna, atau ETA yang juga 

berartikan Basque Homeland and Freedom dalam bahasa Basque. Dibentuk pada 

1952, akan tetapi pada 1959 secara resmi menjadi kelompok pemberontakan. 

Dibentuk atas dasar reaksi pemuda di Basque atas rezim Francisco Franco yang 

bersikap menekan keberadaan dari wilayah Basque, terutama setelah terjadinya 

perang sipil di Spanyol. Nama asli sebelumnya adalah ATA, akan tetapi diganti 

setelah mengetahui bahwa ata berartikan bebek pada dialek Basque. 38 

 Sebelumnya, pada perang sipil di Spanyol terjadi pemboman kota 

Guernica yang menjadi simbol awal dari keinginan Basque untuk merdeka di 

tahun 1937. Pada saat itu Jendral Franco dengan bantuan Jerman memenangkan 

peperangan tersebut lalu rezimnya pun dimulai. Perang saudara berakhir pada 

tahun 1939. Pada akhirnya penganiayaan pada budaya dan bahasa Basque di 

bawah rezim Franco menyebabkan tumbuhnya radikalisasi kesadaran nasionalis 

Basque, tidak hanya mendukung separatisme dan kemerdekaan, tetapi juga 

melegitimasi kekerasan bersenjata organisasi ETA tadi. Tujuan ETA adalah untuk 

menyerang rezim Franco dengan cara mendorong secara penuh agar Spanyol 

jatuh.39 

                                                           
37Ibid. Hal 79 
38http://scalar.usc.edu/works/eta/history-of-eta Diakses online pada 19 April 2018 
39Kimia Avazpour,Euskadi Ta Askatasuna : Reason For Existence,2009,School of Social 
Sciences,Vaxjo University  hal-21 

http://scalar.usc.edu/works/eta/history-of-eta


34 
 

 Pada akhir 1960-an terdapat pesan nasionalistik yang ditransmisikan dari 

satu generasi ke generasi lainnya. Ada juga pesan nasionalis yang menjadi sangat 

penting untuk pembentukan ETA, yaitu geraja Katolik. Para imam mulai mulai 

membangkitkan kembali aktivis nasionalis diantara kelompok-kelompok kecil 

dari pemuda di Basque. Dan pesannya adalah bahwa nasionalisme, budaya, dan 

moral atas Basque milik mereka didominasi oleh Spanyol secara tidak sah. 

Dengan demikian, kemerdekaan Basque terlihat sebagai kebutuhan moral yang 

diperlukan utuk keselamatan budaya,politik, dan Spiritual. Pesan ini menarik 2 

kelompok secara khusus. Salah satu kelompok ini terdiri dari para intelektual 

(yang banyak diantaranya sebenarnya adalah imam) yang berasal dari keluarga 

yang terpandang atau keluarga yang berkecukupan. Kelompok yang lain merekrut 

orang-orang dari daerah pedesaan yang lebih kecil dan kurang terindsutrial di 

Basque, dan terdiri dari orang-orang yang telah mengalami pelatihan kejuruan 

daripada akademik. Kelompok pertama kemudian dikenal sebagai pemimipin 

politik ETA-pm (ETA politico-militar) dan yang lainnya menjadi basis militan, 

operasi ETA-m (ETA-militar). Kedua kelompok tersebut bergabung pada tahun 

1959 seperti yang sudah disebutkan diawal dan ETA pun lahir.40 

 

2.2.1 Ideologi ETA 

 ETA, kelompok yang mendapatkan pengaruh dari gerakan eksrimis kiri di 

Kuba dan Vietnam, mulai memberikan argumen kuat mengenai nasionalisme 

Basque yang seharusnya menjadi nasionalisme yang revolusioner di negara ke 3. 

                                                           
40Ibid. Hal 22 
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Masyarakat Basque yang aslinya di gambarkan sebagai situasi sosial yang ideal 

yang bebas dari penindasan dan ketidakpedulian sosial. Dengan demikian 

masyarakat ini telah dihancurkan oleh Spanyol sejak abad pertengahan dan 

mengubah masyarakat Basque menjadi kelas masyarakat dengan kebencian atas 

segala sesuatu tentang Basque. Penindasan sosial dan tekanan nasional Basque 

berasal dari adanya penaklukan kolonial di rezim Franco, yang berarti bahwa 

nasionalisme Basque adalah milik nasionalsme revolusioner dari Dunia ketiga. 

Pada awalnya, tujuan ETA adalah untuk membangkitkan identifikasi politik tanah 

airnya dengan memobilisasi miltansi Basque. Pendidikan klandestin di Euskera 

dengan pengembangan Ikastolas(sekolah bahasa Basque yang masih ada) adalah 

pencapaian utama mereka.41 

2.3 Upaya kekerasan ETA  

Antara 1816 dan 2001 terdapat 296 perang saudara, yang pada 109nya 

berjuang dengan tujuan untuk menciptakan negara baru dibanding dengan 

mengambil kendali yang sudah ada. Konflik separatis mencakup lebih dari 

seperlima dari semua perang dalam 2 abad terakhir dan bertanggung jawab atas 

kerusakan harta benda dan korban jiwa selama periode ini. Pemisahan diri adalah 

tindakan yang selalu diperdebatkan. Mayoritas perselisihan separatis mengarah 

kepada kekerasan atau perng saudara walaupun dalam beberapa kasus memang 

ada yang realtif damai (Misalnya lepasnya Singapura dari Malaysia atau bifurkasi 

Czechoslovakia).42 

                                                           
41Ibid hal 23 
42Matthew Webb,Explaining Separatist Violence : Multi-Faceted,2013,The Petroleum Institute 
diakses pada file:///C:/Users/ACER/Downloads/M.WebbExplainingSeparatistViolence%20(2).pdf 
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Pemahaman normal dari istilah ‘kekerasan’ sendiri adalah dalam hal 

tindakan antarpribadi yang secara paksa menyebabkan cedera fisik, kekerasan 

tidak dapat dipahami secara independen sebagai bagian dari paksaan. Perbedaan 

yang kuat antara ‘kekerasan’ dan ‘paksaan’ ini akan dibuktikan melalui kamus 

Bahasa Inggris Oxford, dimana kekerasan didefinisikan sebagai ‘kekuatan fisik 

yang bisa menyebabkan cedera atau disebabkan oleh perorangan atau properti’. 

Terlepas dari bahasan linguistik dan persepsi umum, hubungan antara kekerasan 

dan paksaan adalah salah satu isu yang diperdebeatkan dalam literatur tentang 

kekerasan. Di satu sisi ada yang ragu untuk mendefinisikan kekerasan sebagai 

bagian dari paksaan (force).43 

Kembali pada upaya kekerasan yang dilakukan ETA, merupakan upaya-

upaya yang sudah dilakukan dalam selang waktu yang cukup lama. ETA 

mengklaim bahwa penggunaan kekerasan pada politik akan menghasilkan yang 

diperlukan untuk memberontak melawan pemerintahan Franco, yang memang 

pada tujuan akhir ETA yaitu penghancuran kaum borjuis Spanyol yang ada di 

pemerintahan Basque dan pendirian negara Sosialis Basque.44 

2.3.1 Teror Terhadap Tokoh Politik dan Aparatur Negara 

Aksi kekerasan yang dilakukan ETA untuk pertama kalinya yang berhasil 

adalah pada kepala polisi di kota San Sebastian yang ada di Basque di tahun 1968. 

ETA melakukan aksi pembunuhan pertamanya pada aparatur wilayah bernama 

                                                           
43Vittorio Bufacchi,Two Concepts Of Violence,2005 vol3. Diakses online pada 
https://www.researchgate.net/publication/4780708_Two_Concepts_of_Violence 
44Julen Zabalo & Mikel Saratxo, ETA Ceasefire: Armed Struggle vs Political practice in Basque 
nationalism, 2015,University Of the Basque Country,Spain. Hal. 367 diakses online pada 
https://www.ehu.eus/documents/2450856/0/ETA+ceasefire.+Armed+struggle+vs+political+pract
ice+in+Basque+nationalism/ef1def94-340f-4b42-b16b-66d1dd984723 

https://www.researchgate.net/publication/4780708_Two_Concepts_of_Violence
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Meliton Manzanas. Hal ini dilakukan dikarenakan memang untuk mencari 

perhatian dari pemerintahan Spanyol dilakukan lah aksi yang agresif pertama 

mereka pada petugas yang memiliki pangkat tertinggi di kota tersebut. 45 Akan 

tetapi, sebenarnya pada 1961 sendiri ETA sudah memulai aksi kekerasannya 

dengan cara menggelincirkan kereta api yang mengangkut para politisi, akan 

tetapi aksi tersebut gagal, dan polisi merespon tersebut dengan melakukan kontrol 

jalanan, menangkap pelaku, dan pencarian pelaku di rumah-rumah. 

Pada aksi kedua yang dilakukan ETA terhadap politisi, yaitu pada 1973 

berhasil membunuh Laksamana perdana menteri  Luis Carrero atas dasar balas 

dendam terhadap kasus eksekusi pemerintah terhadap para militan Basque, Aksi 

ini dilakukan dengan cara menggunakan rute jalanan yang biasa di lewati, 

menanamkan bom ranjau dan meledakkan mobilnya hingga terlempar hingga 

melwati bangunan empat lantai. Ketiga aksi yang sudah disebutkan tadi dilakukan 

masih pada rezim Franco, Rezim yang memicu rasa nasionalisme masyarakat 

Basque.46 

Pada 1974 terjadi pengeboman di bar Madrid yang sering dikunjungi oleh 

petugas kepolisian. Serangan tersebut membunuh 12 orang dan 69 orang lainnya 

mengalami luka yang serius. ETA disalahkan atas serangan bom tersebut. Lalu 

setelahnya pada tahun 1979, bandara dan 2 stasiun kereta api di Madrid menjadi 

target  pengeboman secara bersamaan, menyebabkan meninggalnya 6 orang dan 

130 orang lainnya luka-luka. 47 

                                                           
45http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982 diakses online pada 12 Mei 2018. 
46Ibid. 
47https://www.theguardian.com/world/2004/mar/11/spain.simonjeffery diakses online pada 13 
Mei 2018 

http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982
https://www.theguardian.com/world/2004/mar/11/spain.simonjeffery
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Anggota pasukan keamanan Spanyol membentuk Kelompok Pembebeasan 

Anti-Teroris ( Group Anti-Terrorist Liberation) untuk melawan ETA secara 

perang rahasia. GAL membunuh 28 orang anggota ETA dari 1983 hingga 1987. 

Pada jenjang waktu tersebut, tepatnya pada September 1985. ETA untuk pertama 

kalinya menggunakan aksi pengeboman menggunakan bom mobil, yang menjadi 

korban adalah turis dari Amerika Serikat yang tewas hingga 16 orang penjaga 

masyarakat sipil (Civil Guards). Setahun setelahnya, tepatnya pada bulan Juli 

1986, 12 penjaga sipil dibunuh di Madrid dan 50 lainnya mengalami luka-luka. 

Juan Manuel Soares, seorang separatis Basque yang bertobat, dijatuhi hukuman 

1401 tahun penjara pada bulan April 2000 atas pembunuhan yang dilakukannya.48 

Di tahun 1995, pemimpin Partai Populer, Jose Maria Aznar, diselamatkan 

dari serangan bom mobil ETA dengan pelapisan armor lebih pada mobilnya. 

Polisi berhasil mengagalkan rencana ETA untuk membunuh Juan Carlos di 

Majorca. Walaupun termasuk aksi yang gagal, akan tetapi kejadian tersebut 

merupakan salah satu upaya ETA dalam pembunuhan tokoh politik yang ada.49 

Pada setahun setelahnya, tepatnya 1996. ETA melakukan penculikan dan 

terhadap seorang petugas lapas dan ditahan oleh mereka selama 532 hari. 

Dilanjutkan pada bulan Juli 1997, ETA menculik dan membunuh anggota Partai 

Populer dan Dewan Kota Ermua bernama Miguel Angel Blanco. Setelah itu 6 juta 

Masyarakat Spanyol melakukan aksi demonstrasi untuk menentang ETA di 

jalanan. Tahun 1997 di akhiri dengan pemberian hukuman atas 23 pimpinan partai 

                                                           
48ETA Timeline https://www.reuters.com/article/us-spain-eta-events-idUSTRE79G5FC20111017 
diakses online pada 13 Mei 2018 
49https://www.theguardian.com/world/2004/mar/11/spain.simonjeffery diakses pada 13 Mei 
2018 

https://www.reuters.com/article/us-spain-eta-events-idUSTRE79G5FC20111017
https://www.theguardian.com/world/2004/mar/11/spain.simonjeffery
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Herri Batasuna yang dianggap berkerjasama dengan ETA, pertama kalinya 

anggota partai dipenjarakan dikarenakan hubungannya atas sebuah kelompok 

separatis.50 Ini merupakan aksi yang berkelanjutan terhadap tokoh yang dianggap 

oleh ETA memiliki pengaruh terhadap kondisi politik di Basque, maka dari itu 

mereka di beberapa upaya kekerasan ini yang menjadi korban para anggota partai 

atau menteri yang bahkan setelah berakhirnya rezim Franco, mereka tetap ada di 

kementerian Spanyol. 

Pada tahun 2000, tepatnya di bulan Januari. Kembali lagi dilakukannya 

pengeboman mobil, yang dianggap berhasil membunuh seorang perwira tentara di 

Madrid, menandai kembalinya kekerasan ETA setelah sempat melakukan 

gencatan senjata. Selama beberapa bulan berikutnya, satu orang PSOE (Partido 

Socialista Obrero Espanol atau Spanish Socialist Worker Party), Satu orang 

Basque dan dua politisi PP (Popular Party) tewas dalam serangan bom mobil dan 

penembakan di wilayah Basque dan Spanyol selatan,seorang kolumnis surat kabar 

yang bernama Jose Luis de la Calle ditembak mati, dan empat orang yang diduga 

anggota ETA tewas ketika mobil mereka yang dipenuhi dengan senjata dan bahan 

peledak, meledak di Bilbao.51 

Di 3 tahun selanjutnya, 2003. ETA melakukan serangan terakhir yang 

cukup fatal, menewaskan dua petugas polisi di Sanguesa di wilayah Navarra 

Utara. Setelah dari upaya tahun ke tahun tersebut yang melibatkan tokoh politik 

atau aparatur negara berakhir di tahun 2003. Serangan-serangan ini merupakan 

                                                           
50Op.cit. 
51Op.cit 
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strategi yang dilakukan ETA untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan Basque 

dari Spanyol.52 

2.3.2 Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil 

Kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan tanggapan ETA atas beberapa 

ketidakpuasan mereka terhadap Spanyol, selain dari aparatur negara atau politisi. 

Beberapa dari upaya ini pada klarifikasinya ada beberapa yang dianggap 

“kecelakaan” oleh ETA. 

 Dimulai di tahun 1979, bandara dan 2 stasiun kereta api di Madrid menjadi 

target seperti yang dijelaskan di sub bab sebelumnya. Hal ini dimasukkan kembali 

dikarenakan korban dari aksi ini merupakan masyarakat sipil. Dari aksi tersebut 

ETA membunuh 6 Orang dan 130 orang lainnya luka-luka. Setahun setelahnya, 

pada 1980 sebanyak 118 orang terbunuh yang akhirnya di nyatakan bahwa pada 

tahun tersebut sebagai tahun paling berdarah yang dilakukan oleh ETA hingga 

saat ini.53 

Pada 7 tahun setelahnya, 1987. 21 orang yang sedang berbelanja tewas 

ketika sebuah bom menghantam sebuah supermarket yang ada di Barcelona. Aksi 

ini merupakan salah satu yang ETA sesalkan, ETA meminta maaf atas aksi 

tersebut yang pada akhirnya disebut sebagai sebuah ‘kesalahan’ karena 

melibatkan korban dari masyarakat sipil. Setahun setelahnya,hakim Balasar 

Garzon mulai melihat adanya hubungan antara pemerintah dan GAL (The anti-

terrorist liberation group). Dikarenakan munculnya kelompok GAL kebanyakan 

                                                           
52https://www.nytimes.com/2006/03/22/world/europe/timeline-etas-armed-struggle.html 
diakses online pada 14 Mei 2018 
53https://www.theguardian.com/world/2004/mar/11/spain.simonjeffery diakses online pada 14 
Mei 2018 

https://www.nytimes.com/2006/03/22/world/europe/timeline-etas-armed-struggle.html
https://www.theguardian.com/world/2004/mar/11/spain.simonjeffery
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anggotanya dari tentara bayaran yang direkrut oleh dua orang polisi yang 

menggunakan dana publik. Karena memang sebelum tahun ini sempat terjadi 

pertempuran yang kotor dengan ETA yang  menjatuhkan korban dari ETA dan 

beberapa juga bukan dari ETA, dan pembunuhan masyarakat sebanyak 27 orang 

sejak 1980an.54 

Setelah beberapa tahun proses upaya ETA, di tahun 2001 ETA 

mengumumkan bahwa pengunjung yang mendatangi Spanyol adalah “target yang 

sah”, hal ini tentunya menjadi ancaman untuk pemerintah Spanyol agar lebih 

berhati-hati dan menjaga keamanan masyarakatnya. Setahun setelahnya ledakan 

bom melanda beberapa tempat penginapan wisata ketika KTT Uni Eropa diadakan 

di Seville dan pada akhirnya menangguhkan Batasuna selama tiga tahun 

dikarenakan Batasuna di anggap masih memiliki hubungan dengan ETA. Setelah 

hal tersebut dilanjutkan di tahun 2003 akhirnya larangan keberadaan pihak 

Batasuna, baik Uni Eropa maupun Amerika Serikat mendeklarasikannya sebagai 

kelompok teroris, melihat hal tersebut kembali lagi terjadi bom kembar (twin 

bomb) menghantam Benidorm dan Alicante, dan ada ledakan lanjutan di kota-

kota di Spanyol Utara.55 Untuk pengeboman-pengeboman tadi tidak diketahui 

berapa jumlah korban.  

2.4 Upaya Non Kekerasan ETA 

Selain dari upaya-upaya kekerasan yang dilakukan ETA, terdapat beberapa 

upaya yang dinilai masuk pada upaya yang non kekerasan. Biasanya upaya ini 

lebih menitikberatkan kemampuan untuk bernegosiasi atau mencari dukungan.  

                                                           
54Ibid. 
55Ibid. 
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Pembentukan kelompok ETA, salah satu dari awal upaya non-kekerasan. 

Disebut seperti itu dikarenakan pembentukan kelompok ETA sendiri awalnya 

bukan termasuk pada kelompok militan. Hingga pada tahun 1959 ETA 

meresmikan kelompoknya sebagai kelompok yang akan memperjuangkan 

kemerdekaan Basque melalui upaya kekerasan. Hal ini dikarenakan adanya respon 

terhadap rezim Fransisco Franco yang diktator, menekan keberadaan budaya 

Basque, bahasa, dan Etnisnya. Pembentukan kelompok inilah salah satu upaya 

pertama non kekerasan ETA.56 

Pada 13 September 1998, ETA mengumumkan bahwa mereka telah 

memutuskan untuk melakukan gencatan senjata, dengan harapan untuk 

bernegosiasi dengan Spanyol tentang kesepakatan, atau kompromi dengan situasi 

wilayah independen. Seperti yang memang sudah ETA tujukan. Upaya ini 

merupakan pertama kalinya ETA mencoba jalur yang non kekerasan selain dari 

adanya pembentukan kelompok tentunya. Hal ini dipandang baik oleh pemerintah 

Spanyol. Di tahun yang sama, seorang menteri dalam negeri, Jose Barrionuevo, 

dipenjara selama sepuluh tahun dikarenakan diduga terlibat dalam operasi GAL.57 

Pada bulan Mei 1999, diadakanlah pertemuan untuk pertama kalinya dan 

satu-satunya hingga saat ini antara ETA dan pemerintah Spanyol di Zurich, Swiss. 

Akan tetapi, pada bulan Agustus di tahun yang sama perdana Menteri Jose Maria 

Aznar menuduh ETA “takut untuk berdamai” dan meminta kelompok tersebut 

mebuktikan komitmennya. ETA kemudian menegaskan untuk memutus kontak 

kembali dengan Madrid, di bulan November 1999 ETA mengumumkan akhir dari 

                                                           
56https://www.timetoast.com/timelines/the-eta diakses online pada 15 Mei 2018 
57Ibid.  

https://www.timetoast.com/timelines/the-eta
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gencatan senjata yang baru berjalan 14 bulan tersebut, ETA menyalahkan dari 

pemerintah Spanyol yang memberlambat proses pembicaraan dan negosiasi.58 

Sebenarnya, pada tahun 1978, ETA memiliki Sayap politik pada partai 

Herri Batasuna. Hal ini dianggap sebagai sebuah kerjasama untuk 

merepresentasikan kemauan masyarakat Basque melalui jalur politik. Akan tetapi 

pada tahun 2003 Spanyol melarang keberadaan partai Herri Batasuna, dan hal 

tersebut diikuti oleh deklarasi Uni Eropa yang menjadikan Batasuna sebagai 

kelompok terorirs. Akan tetapi, bisa dilihat bahwa ETA pun melakukan kerjasama 

bersama partai politik dalam upaya non kekerasannya. Pada 2006 ETA 

mendeklarasikan kembali gencatan senjata secara permanen. Dan setelah hal 

tersebut, ETA beberapa kali tetap melakukan upaya-upaya kekerasannya. Hingga 

pada prosesnya banyak pimpinan ETA dan Batasuna yang ditangkap, ETA 

kembali mendeklarasikan gencatan senjata permanen yang “dapat diverifikasi 

secara Internasional” dalam perjuangannya untuk mendapatkan kemerdakaan dari 

Spanyol, tetapi tidak melucuti persenjataannya. Pemerintah Spanyol saat itu 

menyerukan ETA untuk melucuti senjata dan membubarkan kelompoknya. 

Spanyol menyebut ETA “sombong/arogan” dan mengatakan pernyataan-

pernyataannya tidak menambahkan sesuatu yang baru atau bisa di bilang sebagai 

pernyataan pemerintah Spanyol yang muak akan upaya gencatan senjata ETA 

yang palsu.59 

 

                                                           
58http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982 diakses online pada 20 Mei 2018 
59Ibid. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982
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UPAYA SEPARATISME ETA (Euskadi Ta Askatasuna) 

TAHUN KETERANGAN 

1961 Upaya pertama melepaskan kereta dari relnya, kereta tersebut 

berisikan tokoh-tokoh politik. Akan tetapi upaya ini gagal. 

1968 ETA membunuh korban pertamanya, Meliton Manzanas, 

Kepala kepolisian di San Sebastian 

1973  Pembunuhan terhadap Perdana Menteri Luis Carrero Blanco di 

Madrid 

1978 ETA memiliki kerjasama dengan partai Herri Batasuna 

1980 118 orang terbunuh oleh ETA 

Juni 1987 21 orang yang sedang bebelanja terbunuh di Barcelona 

1995 Percobaan membunuh pemimpin dari oposisi partai popular, 

Jose Maria Aznar, dengan bom mobil. 

Juli 1997 ETA menculik dan membunuh Anggota dewan Basque, Miguel 

Angel Blanco..  

Februari 1998 Herri Batasuna Memilih pemimpin baru, setealh 

kebanyakannya ditangkap. HB dihubungkan dengan ETA 

April 1998 ETA menjalankan hubungan dengan Republik Irlandia dan 

sayap politik Herri Batasuna untuk menjalankan strategi 

negosiasi. 

Juni 1998 Bom mobil membunuh Anggota dewan Partai populer, Manuel 

Zamarren 

September 1998 ETA mendeklarasikan gencatan senjata pertama. 
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Mei 1999 Pertama kali bertemu antara ETA dan pemerintah Spanyol, di 

Switzerland. 

Januari-Februari 

2000 

Pengeboman mobil di Madrid dan Vitoria,  

Maret 2001 Politisi Partai sosialis, Froilan Elexpe ditembak mati pada 

penyerangan ETA di Kota San Sebastian 

Mei 2001 Tembak mati anggota partai populer, Manuel Jimenez Abad 

Mei 2003 2 orang polisi dibunuh dengan bom di Sanguesa, Utara 

Spanyol. 

Juli 2003  Pengeboman di resort Spanyol, secara bersamaan di Alicante 

dan Benidorm. Melukai 13 orang 

22 Maret 2006 ETA mendeklarasikan Gencatan senjata permanen. 

Desember 2007 1 Polisi Spanyol dibunuh , yang satunya terluka. 

7 Maret 2008 Menembak mati, Isaias Carrasco, Mantan anggota dewan 

Sosialis. 

21 September 

2008 

Pengeboman bom mobil, di Akademi militer bagian utara dari 

Santona, membunuh tentara dan melukai beberapa orang. 

19 Juni 2009 Perwira Polisi senior terbunuh dengan bom yang ada di 

mobilnya di Bilbao 

29 Juli 2009 Sejumlah bom mobil meledak di luar barak Garda sipil 

paramiliter di kota Burgos, Spanyol Utara. 

30 Juli 2009 Pengeboman barak aparat di Majorca, dua orang terbunuh 

17 Maret 2010 Jean-Serge Nerin, polisi Perancis pertama yang dibunuh ETA. 
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10 Januari 2011 ETA mengumumkan gencatan senjata. 

 

2.5 Kegagalan ETA 

 Perkembangan ETA tahun ke tahun memang selalu ada rentetan aksi yang 

dilakukan, akan tetapi memasuki tahun 2000an mulai menurun. Hal ini 

dikarenakan banyaknya pimpinan-pimpinan ETA yang mulai ditangkap oleh 

pemerintah Spanyol, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan mereka 

dikarenakan dalam proses nya hingga saat ini tidak luput dari arahan pimpinan 

ETA pastinya.  

 Dimulai pada September 2002, Polisi Prancis menangkap seorang pria dan 

wanita yang dicurigai sebagai pimpinan ETA yang pada saat itu menjalani operasi 

gabungan dengan polisi Spanyol, Pria yang ditangkap itu bernama Juan Antonio 

diyakini sebagai salah satu kepala militer di kelompok ETA. Lalu, pada Februari 

2003 pemerintah Spanyol menutup surat kabar Basque “Euskaldunon Egunkaria” 

dengan alasan bahwa mereka terkait dengan ETA, akan tetapi muncul kembali 

surat kabar atau koran baru Basque, “Egunero” pada hari berikutnya setelah 

muncul Egunero mereka menaruh sebuah tulisan dibawah judul yaituShut But Not 

Silenced yang berartikan Tutup tetapi tidak dibungkam. Melihat dari kejadian ini 

Spanyol terus menerus menekan ETA dan yang berhubungan dengan ETA.60 

 Pada November 2003, polisi Spanyol menangkap 12 tersangka yang 

diduga pimpinan ETA dengan serangkaian penggerebekan, di bulan Desember di 

                                                           
60http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982 diakses online pada 26 Mei 2018 

http://www.bbc.com/news/world-europe-11181982
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tahun yang sama polisi menangkap kembali terduga kepala logistik ETA yang 

bernama Ibon Fernandez Iradi di salah satu kota di Perancis yaitu Mont-de-

Marsan, yang sempat kabur di tahun 2002. Lalu, pada Oktober 2004 Mikel Albizu 

seorang yang dikenal sebagai Antza, salah satu pemimpin tinggi di ETA dan 

rekannya Maria Soledad Iparraguirre, ditahan di barat daya Perancis.  Pada 

Oktober 2005, tersangka yang diduga komanan kedua dari ETA yang bernama 

Harriet Aguirre di tangkap di Perancis. Di November 2005, Spanyol 

menempatkan 56 aktivis ETA pada pengadilan di Madrid, saat itu adalah 

penuntutan atas pengadilan terbesar yang pernah ada di Spanyol. 61 

 Kondisi ini terus berlanjut hingga pada 14 Januari 2007, ratusan ribu orang 

berdemo di Madrid dan Bilbao karena protesnya mereka terhadap aksi 

pengeboman di bandara Madrid pada bulan Desember 2006 lalu. Bisa dilihat 

bahwa kondisi ini menurukan legitimasi ETA atas aksi-aksi kekerasannya untuk 

membebaskan Basque dari Spanyol. Selanjutnya, pada 31 Maret 2007, polisi 

Spanyol menghancurkan salah satu unit komando ETA yang diduga terlibat pada 

24 serangan di Spanyol antara 2004 hingga 2006. Delapan orang ditangkap dan 

bahan pembuatan bom disita dalam operasi besar-besaran ini. Di tahun 2007 pada 

bulan Juli tepatnya pada tanggal 26, seorang yang diduga sebagai kepala logistik 

ETA yang lainnya, Juan Cruz Maiza Artola dan dua anggota ditangkap di Rodez, 

di Prancis. Lalu, pada September 2007 empat orang yang dicurigai sebagai 

anggota ETA, termasuk seorang pria yang diduga sebagai pembuat bom utama, 

Luis Ignacio Iruretagoyena, ditangkap dalam serangannya di Cahors, Prancis. 

                                                           
61Ibid. 
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Kelompok tersebut diduga sebagai yang melakukan pengeboman paling fatal di 

bandara Madrid.62 Selanjutnya ETA terus mengatakan bahwa aksi kekerasan ini 

akan berlanjut sampai mereka mencapai tujuannya untuk menentukan nasibnya 

sendiri bagi Basque, akan tetapi di sisi lain kondisi ETA yang mulai menurun 

dengan banyaknya anggota, pimpinan ETA yang tertangkap.  

Berlanjut pada 5 Oktober 2007, polisi Spanyol menangkap hampir seluruh 

terduga pimpinan sayap politik yang sudah dilarang keberadaannya yaitu Herri 

Batasuna, dengan tuduhan “membantu terorisme”. Lalu 21 Mei 2008, komandan 

yang paling senior dari ETA, Javier Lopez Pena, ditangkap pada saat operasi 

besar-besaran Spanyol-Perancis di kota Bordeaux Perancis. Pada tanggal 16 

sampai 18 September 2008, mahkamah agung kembali melarang keberadaan 

partai dikarenakan partai-partai ini memiliki peran sebagai front didepan bagi 

kelompok militannya di bidang politik, Partai tersebut adalah The Communist 

Party of The Basque Lands (PCTV) dan Basque Nationalist Action (ANV). Lalu 

17 November 2008, salah satu kepala militer ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina atau 

dipanggil juga Txeroki, ditangkap di wilayah Prancis selatan karena ternyata 

Txeroki adalah salah satu biang dari pengeboman di bandara Madrid, setelahnya 

menyusul ada Aitzol Irionda, yang diduga sebagai kepala militer baru setelah 

Txeroki ditangkap di Prancis barat daya. Setelahnya pada April 2009, Jurdan 

Martitegi, seorang pemimpin militer ETA, ditangkap di Prancis barat daya. Pada 

tahun 2011, kelompok ETA mulai terlihat penurunan yang sangat drastis, 

walaupun begitu pada saat ETA yang mengumumkan gencatan senjata tetapi tidak 

                                                           
62Ibid. 
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ingin dilucuti persenjataannya. Melihat hal tersebut, Spanyol tidak berhenti 

hingga pada 11 Maret 2011, kembali ditangkap yang diduga pimpinan ETA 

Alejandro Zobaran Arriola dan tiga anggota lainnya ditangkap oleh polisi Perancis 

di sebuah pondok liburan di desa terpencil yang mendekati wilayah perbatasan 

Belgia. 63 

Pada juli 2011, pengadilan Madrid memenjarakan mantan pemimpin 

militer ETA yaitu Garikoitz “Txeroki” dihukum penjara selama 377 tahun karena 

terlibat dalam percobaan pembunuhan walikota pada 2002. Di akhir 2011 

tepatnya 17 Oktober 2011, Negosiator Internasional termasuk mantan pimpinan 

PBB Kofi annan, mantan Perdana Menteri Irlandia Bertie Ahern dan kelompok 

nasionalis Irlandia Gerry Adams mendesak ETA untuk mendeklarasikan akhir 

dari 40 tahun aksi kekerasannya. Mereka meminta Spanyol dan Prancis untuk bisa 

menyambut deklarasi tersebut dan menyetujui diadakannya negosiasi dan 

mengusulkan proses rekonsiliasi dengan ETA. Hingga akhirnya pada 8 April 

2017, kelompok ETA memberikan informasi dan mengungkapkan lokasi tempat 

persembunyian senjata ke polisi di Perancis dan mengatakan bahwa sudah 

sepenuhnya dilucuti.64 Kelompok pemberontak yang menggunakan senjata dan 

kekerasan bukanlah kelompok yang mengancam lagi bagi pemerintah Spanyol. 

Pada tahun tersebutlah, ETA dianggap sudah gagal dalam upayanya melepaskan 

Basque dari Spanyol. 

 

                                                           
63Ibid. 
64https://www.britannica.com/topic/ETA diakses online pada 26 Mei 2018 
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Kronologi Kegagalan Kelompok ETA (Euskadi Ta Askatasuna) 

WAKTU KETERANGAN 

September 2002 Polisi Prancis menangkap seorang pria dan wanita 

yang dicurigai sebagai pimpinan ETA 

Februari 2003 Surat kabar Basque “Euskaldunon Egunkaria” ditutup 

pemerintah Spanyol  

November 2003 12 pimpinan ETA ditangkap polisi Spanyol 

Desember 2003 Kepala logistik ETA, Ibon Fernandez ditangkap  

Oktober 2004 Mikel Albizu, pimpinan tinggi di ETA ditahan  di 

Perancis 

Oktober 2005 Komandan kedua ETA, Harriet Aguirre ditangkap 

November 2005 56 aktivis ETA di adili di pengadilan Madrid 

14 Januari 2007  Ratusan ribu orang berdemo protes atas aksi ETA di 

Bandara Madrid pada 2006 

31 Maret 2007 Salah satu unit komando ETA dihancurkan polisi 

Spanyol ( Bahan pembuatan bom disita ) 

Juli 2007 4 orang anggota ETA & Seorang pembuat bom utama 

ETA ditangkap 

5 Oktober 2007 Pimpinan sayap politik ETA, Herri Batasuna 

ditangkap 

21 Mei 2008 Komandan ETA, Javier Lopez Pena ditangkap 

16-18 September 

2008 

Hilangnya Partai pendukung ETA karena dibubarkan 

oleh mahkamah agung  
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17 November 2008 Salah satu kepala militer ETA, yang dipanggil Txeroki 

ditangkap 

April 2009 Jurdan Martiegi,pimpinan ETA ditangkap di Perancis 

2011 Melakukan gencatan senjata, tapa pelucutan 

persenjataan 

11 Maret 2011 Pimpinan ETA, Alejandro Zobaran dan 3 anggota 

lainnya ditangkap di Perancis 

Juli 2011 Mantan pemimpin militer ETA, Txeroki, dipenjarakan 

selama 377 tahun 

17 Oktober 2011 ETA didesak untuk mendeklarasikan akhir dari aksi 

kekerasannya. 

8 April 2017 ETA memberikan informasi letak persenjataan ke 

polisi di Perancis dan akhirnya dilucuti. 


