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ABSTRAK 

Tahun 1994 adalah tahun yang bersejarah bagi Negara-negara di Amerika Utara. Tepat pada 

1 Januari 1994, perjanjian perdagangan tiga Negara Amerika Utara; Amerika Serikat, 

Kanada dan Meksiko, disepakati dan mulai dijalankan. Perjanjian yang disebut North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) adalah salah satu bentuk usaha untuk 

mengurangi hambatan perdagangan masing-masing negara anggotanya dengan harapan 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara anggotnya. Di sisi lain, 

kemunculan NAFTA bersamaan dengan kemunculan gerakan pemberontakan di Chiapas, 

bagian selatan Meksiko yang dikenal dengan Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Kelompok ini terang-terangan 

menyatakan penolakannya terhadap implementasi NAFTA serta produk neoliberalisme dan 

globalisasi lainnya untuk menegakkan demokrasi dan demi diakuinya hak-hak rakyat 

pribumi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tujuan penggunaan dua 

strategi utama Zapatista, dan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan 

teori gerakan social secara general dan menurut pandangan Gramsci, dilengkapi dengan 

konsep non-violent struggle dan teknik propaganda. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksplanatif dengan teknik analisis data kualitatif yang bersumber dari pengumpulan data-

data sekunder. Hipotesis yang ditarik oleh penulis antara lain strategi nonviolent mendukung 

berjalannya demokrasi dan menciptakan masyarakat yang demokratis seperti tujuan gerakan, 

pemanfaatan media komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan dan simbol-simbol 

gerakan Zapatista untuk menarik dukungan masyarakat nasional maupun internasional, dan 

adanya pengaruh Subcomandante Marcos yang membawa propaganda gerakan Zapatista ke 

ranah intelektual. Dari analisis yang kemudian dilakukan penulis, gerakan Zapatista 

menggunakan strategi non-violent seperti tujuan utama mereka, untuk menegakkan 

demokrasi dan mereka komitmen akan hal teresbut. Di samping itu, mereka mendukung 

penggunaan media independen untuk menyampaikan pesan dan menarik dukungan pihak 

lain, di mana semua strategi tersebut tidak lepas dari peran Subcomandante Marcos. Dalam 
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kurun waktu 1994 hingga 2008, diktator satu partai runtuh pada pemilihan presiden tahun 

2000, salah satu tanda bahwa demokrasi mulai ditegakkan pemerintah Meksiko. Perjalanan 

Zapatista penuh dengan kompleksitas namun perubahan tersebut bukan berarti tidak 

mungkin dilaksanakan. 
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