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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang berada di benua Eropa 

yang beranggotakan 28 negara.
1
 Anggota yang bergabung dengan Uni Eropa akan 

mendapat banyak keuntungan bagi negara anggota Uni Eropa (UE) dengan 

adanya pasar tunggal Eropa yang membebaskan masyarakat UE untuk tinggal dan 

bekerja di salah satu negara anggota. Selain itu juga perusahaan yang ada di UE 

juga bebas melakukan ekspor barang tanpa ada biaya tambahan.
2
  

Begitu pula keuntungan yang didapatkan oleh negara anggota UE seperti 

Jerman dan Polandia yang mendapat banyak keuntungan saat bergabung dengan 

Uni Eropa. Jerman bisa melakukan ekspor barang dan jasa seperti mobil, 

elektronik, dan lainnya secara bebas di negara anggota UE, dan juga bagi wilayah 

Jerman Timur yang sudah mengalami unifikasi dengan Jerman Barat kini semakin 

bangkit dengan banyaknya investor dari UE yang berinvestasi dan membangun 

                                                 
1
 Anggota dari Uni Eropa yaitu : Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, Denmark, 

Irlandia, Yunani, Spanyol, Portugal, Austria,Finlandia, Swedia, Ceko, Istonia, Siprus, Latvia, 

Luthuania, Hungaria, Matta, Polandia, Slovenia, Slowakia,Bulgaria, Romania, Kroasia dan juga 

Inggris, Lihat dalam  Sekilas Uni Eropa, diakses dalam 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglance

_id  (13-09-2016 18:39 WIB) 
2
 Pasar Tunggal Uni Eropa, diakses dalam http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm 

(15/09/2016 11:13WIB)  

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglance_id
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglance_id
http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
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perusahaan di Jerman Timur.
3
 Begitu pula dengan Polandia yang struktur 

ekonomimya dibangun sebagian besar dari sektor jasa dan industri sangat 

diuntungkan dengan bergabung di UE. Karena bebasnya pergerakan tenaga kerja 

Polandia untuk bekerja di negara anggota UE, dan dari sektor industri Polandia 

mengekspor mesin dan alat trasnportasi, produk manufaktur dan makanan. 

Sebagian besar negara yang mengimpor produk Polandia adalah negara anggota 

UE seperti Jerman, Perancis,Italia, Inggris, Ceko.
4
 

Pada tahun 1961 di saat UE masih dalam bentuk European Economic 

Community (EEC), pada awalnya Inggris belum mau bergabung dengan EEC dan 

menyainginya dengan European Free Trade Area (EFTA) dengan tujuan yang 

sama dengan EEC yaitu mengadakan perdagangan bebas antar negara anggota 

sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran di antara negara-

negara anggotanya.
5
 Inggris mencoba mengajak beberapa anggota EEC untuk 

bergabung dengan EFTA, tetapi mereka tetap ingin bertahan di EEC dan tidak 

mau bergabung dengan EFTA. EFTA dianggap tidak bisa menyaingi eksistensi 

dari EEC. EEC mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini 

menyebabkan munculnya keinginan dari negara-negara lain untuk bergabung 

                                                 
3
 Ralph Wrobel, 2009, The Double Challenges of Transformation and Integration: German 

Experiences and Consequences for Korea, Working Paper No.1, 2009, OPO (Ordnungs 

Politisches Portal) 
4
 Kedutaan Polandia untuk Indonesia, 2012, Hubungan Ekonomi Polandia, diakses dalam 

http://www.dzakarta.msz.gov.pl/in/hubungan_ekonomi/hubungan_ekonomi_podsekcja/?printMod

e=true (22/09/2016 10:55 WIB) 
5
 Fajar Muhammad, Sejarah Terbentuknya UE, diakses dalam  

http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/ (22/09/2016 17:58 WIB) 

http://www.dzakarta.msz.gov.pl/in/hubungan_ekonomi/hubungan_ekonomi_podsekcja/?printMode=true
http://www.dzakarta.msz.gov.pl/in/hubungan_ekonomi/hubungan_ekonomi_podsekcja/?printMode=true
http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/
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dengan EEC. Karena kemajuan EEC inilah yang membuat Inggris, Denmark, 

Irlandia dan Norwegia untuk mengajukan diri bergabung dengan EEC.
6
 

Selama Inggris menjadi anggota UE, Inggris juga mendapat keuntungan 

untuk negaranya, seperti halnya dengan Polandia dan Jerman, Inggris bergabung 

dengan Uni Eropa mendapat keuntungan dari banyaknya investor yang 

menanamkan modalnya di Inggris agar bisa memasuki pasar tunggal UE. Maka 

dengan hal ini Inggris tentu akan mendapat banyak keuntungan dari menambah 

pemasukan negara dari pajaknya, dengan banyaknya perusahaan baru di Inggris 

akan menyerap tenaga kerja dan Inggris akan dimudahkan dengan bebas 

hambatan tarif dan non tarif dalam pergerakan barang dan jasa di UE.
7
 

 Tetapi sejak Inggris bergabung dengan UE, Inggris menjadi anggota yang 

suka membangkang seperti Inggris yang menolak perjanjian Schengen, hal ini 

dilakukan karena Inggris takut akan kehilangan potensi kendali imigrasi yang 

mencari kerja di Inggris, hal ini akan menyulitkan warga negara Inggris 

mendapatkan pekerjaan dan berefek pada pengangguran meningkat dan 

kriminalitas.
8
 Maka Inggris menerapkan kebijakan penggantinya  Common Travel 

Area yaitu visa yang mirip seperti Schengen tetapi hanya berlaku di Inggris, 

Irlandia dan termasuk juga pulau Man dan kepulauan Channel.
9
  

                                                 
6
 Nuraeni Deasy dan Arfin Sudirman, 2010, Regionalisme : Dalam Studi Hubungan Internasional, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.140 
7
 Amanda Puspita, Dampak Brexit bagi Uni Eropa : Dari Ekonomi hingga Imigrasi, artikel CNN, 

diakses dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624152859-134-140703/dampak-

Brexit-bagi-uni-eropa-dari-ekonomi-hingga-imigrasi/ (15/09/2016 16:36WIB) 
8
 Ibid 

9
 Common Travel Area between Ireland and the United Kingdom, diakses dalam 

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/freedom_of_movement_wit

hin_the_eu/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html (22/09/2016 08:58 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624152859-134-140703/dampak-brexit-bagi-uni-eropa-dari-ekonomi-hingga-imigrasi/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624152859-134-140703/dampak-brexit-bagi-uni-eropa-dari-ekonomi-hingga-imigrasi/
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/freedom_of_movement_within_the_eu/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/freedom_of_movement_within_the_eu/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html
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Inggris juga menolak menggunakan mata uang euro karena apabila Inggris 

menggunakan euro, maka Inggris akan kehilangan kontrol terhadap suku 

bunganya karena mata uang yang digunakan tidak lagi mata uang poundsterling.
10

 

Karena Inggris tidak dapat mengontrol suku bunga,apabila suku bunga terhadap 

mata uang poundsterling semakin rendah dan suku bunga terhadap euro tinggi, 

maka pasar Inggris tidak mampu berkompetisi dan mengurangi investasi yang 

masuk ke Inggris dan investasi berpindah pada negara yang bermata uang Euro, 

sehingga akan banyak perusahaan yang beralih ke negara lain, sehingga akan 

banyak pengangguran. Banyaknya pengangguran akan meningkatkan kriminalitas 

dan pemerintah harus menambah pengeluaran untuk keamanan sosial dan dengan 

itu pemerintah Inggris akan menaikan pajak negaranya.
11

 

Inggris juga anggota yang pernah mengadakan referendum untuk mencoba 

keluar dari Uni Eropa saat masih dalam bentuk EEC. Referendum biasanya 

digunakan oleh suatu negara sebagai cara yang demokratis dan menjadi acuan 

pemerintah dalam menetapkan sebuah keputusan, terutama keputusan yang 

menyangkut mengenai hak-hak rakyat seperti kemerdekaan, perluasan wilayah 

dan penyatuan atau pemisahan sebuah wilayah.
12

 Dengan adanya referendum, 

masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya secara langsung 

dalam masalah tertentu. Hasil pemilihan dan penentuan keputusan tersebut juga 

berasal dari masyarakat. Referendum pertama Inggris diselenggarakan pada tahun 

                                                 
10

 Sukardi, Ten Actors Blowing Their Trumpets: Understanding a Constellation for the Labour 

Government to Secure the Euro Adaptation, Working Paper No.20, Agustus 2005, Delft 

University of Technology. 
11

 Ibid 
12

 Efriza Toni dan Kemal Fasyah, 2006,  Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik 

sampai Korupsi, Bandung: Penerbit Nuansa, hal.154 
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1975, ketika Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri Harold Wilson. Referendum  

ini dilakukan sebagai upaya dari renegosiasi syarat keanggotaan EEC, Hasil dari 

Referendum tersebut rmenunjukkan bahwa 67,2% masyarakat Inggris memilih 

untuk tetap bergabung dengan EEC. Sedangkan  sisanya, 32,8% memilih agar 

Inggris tidak bergabung dengan EEC.
13

 

Inggris juga pernah mengadakan referendum kedua mengenai upaya 

Skotlandia yang ingin berpisah dari Inggris Raya pada tahun 2014. Hasil 

keputusan tersebut akan berdampak pada Skotlandia sendiri. Pada akhirnya hasil 

referendum Skotlandia menunjukkan bahwa 55% (2.001.926 suara) masyarakat 

Skotlandia yang mengikuti referendum Skotlandia  memilih menolak  Skotlandia 

keluar dari Inggris, Sedangkan 45% (1.617.989 suara) memilih Skotlandia keluar 

dari Inggris.
14

 Kedua, keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika 

politik dalam negeri di Inggris. 

Referendum terbaru yang direncanakan Inggris kali ini ialah referendum 

British Exit (Brexit) yang merupakan ketetapan Inggris untuk melibatkan rakyat 

Inggris dalam menentukan pilihan apakah Inggris tetap bergabung atau keluar dari 

UE.
15

 Referendum ini rencananya akan dilaksanakan pada 23 Juni, dimana 

                                                 
13

 Sejarah Panjang Keengganan  Inggris di UE, Artikel Berita Satu, diakses dalam 

http://m.beritasatu.com/dunia/93328-sejarah-panjang-keengganan-inggris-di-uni-eropa.html 

(10/04/2016  09:25 WIB) 
14

 Gembira dan Kecewa warnai Skotlandia, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2014/09/140919_foto_skotlandia (10/04/2016 19:26 

WIB) 
15

 Alice Foster, 2016, What is Brexit and what would happen if Britain left the EU ?, artikel 

express diakses dalam http://www.express.co.uk/news/politics/645667/Brexit-EU-European-

Union-Referendum-David-Cameron-Economic-Impact-UK-EU-exit-leave (06/04/2016 19:55 

WIB) 

http://m.beritasatu.com/dunia/93328-sejarah-panjang-keengganan-inggris-di-uni-eropa.html
http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2014/09/140919_foto_skotlandia
http://www.express.co.uk/news/politics/645667/Brexit-EU-European-Union-Referendum-David-Cameron-Economic-Impact-UK-EU-exit-leave
http://www.express.co.uk/news/politics/645667/Brexit-EU-European-Union-Referendum-David-Cameron-Economic-Impact-UK-EU-exit-leave
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masyarakat akan memilih “Britain Stronger in Europe” atau “Vote Leave”.
16

 

Keputusan Inggris untuk melakukan referendum ini dapat dilihat dari pernyataan 

Perdana Menteri Inggris David Cameron di halaman kantornya di Downing street 

no.10, pada tanggal 20 Februari 2016.
17

 Pada saat itu David Cameron 

menyampaikan bahwa Inggris memutuskan untuk mengadakan referendum pada 

23 Juni 2016 sebagai usaha untuk mereformasi hubungan Inggris dan UE, dimana 

hasil dari referendum tersebut berada ditangan masyarakat untuk menentukan 

apakah Inggris akan bertahan atau keluar dari UE.
18

 Pidato pernyataan ini 

disampaikan setelah banyak pertimbangan dan pertemuan dengan Parlemen 

Inggris. Terdapat banyak pihak yang Pro dan Kontra atas rencana tersebut.
19

 

Pada sisi lain, kebijakan Inggris dalam mengadakan referendum akan 

berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara politik maupun ekonomi. Secara 

politik, potensi kerugian Inggris berada pada peran Inggris di dunia Internasional 

yang berubah tidak lagi seperti dulu saat bergabung dengan UE. Inggris hanya 

akan mewakili dirinya sendiri dan tidak lagi dengan UE dalam perundingan-

perundingan.
20

 Emanuel Marcon, menteri ekonomi Perancis menyatakan bahwa 

                                                 
16

 Carl Court, EU referendum: the pros and cons of Britain voting to leave Europe, Artikel The 

Week, diakses dalam http://www.theweek.co.uk/eu-referendum (31/03/2016 22.20 WIB) 
17

 Inggris tentukan 23 Juni untuk Referendum UE, artikel BBC, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160221_dunia_inggris_referendum_ue (06/04/2016 

20:20 WIB) 
18

 EU Referendum “ The Choice is in your hands” David Cameron, BBC News , lihat 

https://www.youtube.com/watch?v=w87GNWJHtFM  
19

 Aziz Afrizal, Inggris 23 Juni Lakukan Referendum UE, Artikel  RRI, diakses dalam 

http://www.rri.co.id/post/berita/250013/luar_negeri/inggris_23_juni_lakukan_referendum_uni_ero

pa.html, (02/4/2016 16.16 WIB) 
20

 Muttaqiena, Seluk Beluk Brexit: Potensi Dampak Pada Ekonomi Inggris Dan Poundsterling, 

diakses dalam 

http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=260579&title=seluk_beluk_Brex

it_potensi_dampak_pada_ekonomi_inggris_dan_poundsterling  (31/03/2016 16.53 WIB) 

http://www.theweek.co.uk/eu-referendum
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160221_dunia_inggris_referendum_ue
https://www.youtube.com/watch?v=w87GNWJHtFM
http://www.rri.co.id/post/berita/250013/luar_negeri/inggris_23_juni_lakukan_referendum_uni_eropa.html
http://www.rri.co.id/post/berita/250013/luar_negeri/inggris_23_juni_lakukan_referendum_uni_eropa.html
http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=260579&title=seluk_beluk_brexit_potensi_dampak_pada_ekonomi_inggris_dan_poundsterling
http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=260579&title=seluk_beluk_brexit_potensi_dampak_pada_ekonomi_inggris_dan_poundsterling
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hubungan Inggris dan Perancis dalam koridor UE akan terputus dan Perancis tidak 

akan memberi Izin pengungsi tinggal di kota Calais.
21

 Sehingga akan banyak 

pengungsi Calais yang berbondong-bondong ke Inggris untuk mencari pekerjaan. 

 Referendum ini akan menyebabkan efek domino terhadap negara-negara 

kawasan seperti Belanda yang ingin ikut melakukan referendum seperti Inggris 

karena setelah Rapat di Brussel, Inggris bernegosiasi tentang kompensasi rencana 

keluar dari UE yaitu diberikan otonomi yang lebih besar kepada Inggris dan hal 

itu bisa membuat negara-negara anggota yang lain ingin melakukan hal yang 

sama.
22

  

Adapun dalam konteks ekonomi, jika Inggris benar-benar keluar dari UE,  

maka hal tersebut berpotensi membuat Inggris tidak lagi mendapatkan bebas tarif 

dalam melakukan ekspor impor dengan negara anggota UE yang juga menjadi 

pasar Inggris untuk mengekspor produk-produknya.
23

  Pendapatan Inggris juga 

akan berkurang apabila negara tersebut dari UE karena beberapa perusahaan yang 

ada di Inggris bisa saja mengalihkan produksi ke UE yang dianggap tarifnya lebih 

murah sehingga akan berujung pada pengangguran di Inggris karena masyarakat 

Inggris kehilangan pekerjaanya.
24

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin 

meneliti lebih lanjut latar belakang Inggris mengadakan Referendum untuk keluar 

                                                 
21

 Calais merupakan  kota di Pas-de-Calais,berada di Perancis bagian utara.  Lihat  Emmanuel 

Marcon Peringatkan Dampak Keluarnya Inggris dari UE, diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/international/eropa/item/108092-emmanuel-marcon-peringatkan-dampak-

keluarnya-inggris-dari-uni-eropa  
22

 Belanda juga minta Referendum sebagai Efek Domino Brexit, diakses dalam 

http://erabaru.net/2016/02/24/Belanda-juga-minta-Referendum-sebagai-Efek-Domino-Brexit 

(8/04/2016 11:14 WIB)  
23

 Muttaqiena, Loc.Cit. 
24

 Apa Dampaknya Jika Inggris Keluar dari UE? . Di Akses dari 

http://www.voaindonesia.com/content/apa-dampaknya-jika-inggris-keluar-dari-ue-/3209001.html  

(27/03/2016 16.44 WIB) 

http://indonesian.irib.ir/international/eropa/item/108092-emmanuel-marcon-peringatkan-dampak-keluarnya-inggris-dari-uni-eropa
http://indonesian.irib.ir/international/eropa/item/108092-emmanuel-marcon-peringatkan-dampak-keluarnya-inggris-dari-uni-eropa
http://erabaru.net/2016/02/24/Belanda-juga-minta-Referendum-sebagai-Efek-Domino-Brexit
http://www.voaindonesia.com/content/apa-dampaknya-jika-inggris-keluar-dari-ue-/3209001.html
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dari UE padahal Inggris akan mendapatkan cukup banyak kerugian dan kesulitan 

apabila keluar dari UE.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, dalam penelitian 

ini penulis mengambil rumusan masalah: Bagaimana Pengaruh dari Tory Political 

Cabinet terhadap keputusan Inggris dalam mengadakan Referendum British Exit 

(Brexit)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui alasan Inggris hingga menetapkan untuk mengadakan 

referendum Brexit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah secara praktis dapat 

memberikan pemahaman mengenai permasalahan dinamika politik domestik 

Inggris dalam proses penetapan referendum  British Exit (Brexit)” untuk para 

praktisi. Selain itu juga penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Inggris. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah penulis mengharapkan 

penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran terhadap kajian Eropa dalam 

studi Hubungan Internasional, terutama kajian tentang pemerintah Inggris dan Uni 

Eropa (UE). 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai 

penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan hasil penelitian dari 

literatur yang akan penulis review dengan penelitian ini. Penelitian pertama adalah 

buku dari Paul Kowert yang berjudul Groupthink or Deadlock: When Do 

Leaders Learn from Their Advisors. Penelitian ini merupakan sebuah buku yang 

menganalisa teori groupthink dari Irving janis, menganalisa karakter seorang 

pengambil keputusan hingga menjadi victim of groupthink dalam grupnya, kritik 

terhadap teori victim of groupthink, dan menganalisa groupthink dari kasus 

presiden Eisenhower yang mengikuti para penasehatnya untuk menentukan 

kebijakan ekonomi AS untuk memberikan bantuan luar negeri agar menghentikan 

komunis. Einshower menyerahkan seluruh pembuatan kebijakan pada grupnya 

karena ia tidak memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan Eisenhower hanya 

mengikuti dan memutuskan sesuai keinginan grup.  

Penelitian ini juga membantu penulis untuk melihat dari sisi seorang 

pengambil keputusan yang menjadi victim of groupthink karena pengambil 

keputusan yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga menyerahkan semuanya kepada 
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penasehatnya sehingga ia mengambil keputusan berdasarkan kebulatan suara dari 

kelompok. Alasan dari seorang pemimpin akhirnya menjadi victim of groupthink 

juga karena informasi yang sedikit ia terima dan hanya dari grupnya karena 

apabila banyak informasi yang masuk maka pengambil keputusan akan semakin 

sulit untuk memutuskan, sehingga ia akan lebih bergantung pada grupnya untuk 

memudahkan pengambilan keputusan seperti pada studi kasus Eisenhower.
25

 

Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisa seorang pengambil kebijakan 

yang akhirnya mengikuti penasehat-penasehatnya dalam mengambil keputusan 

dan menganalisa teori victim of groupthink. Perbedaan dari penelitian ini adalah 

dalam penelitian ini memiliki studi kasus yang berbeda dan adanya kritik dalam 

penelitian ini pada teori victim of groupthink. 

Penelitian kedua adalah Skripsi dari Ivorry Chaka yang berjudul Alasan 

Pemerintah Inggris Meratifikasi Traktat Lisbon di Tengah Gelombang 

Euroscepticism. Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan PM 

Inggris yaitu Gordon Brown terkait ratifikasi traktat Lisbon. Pada masa 

kepemimpinannya di partai buruh, masyarakat dan partai oposisi menolak untuk 

meratifikasi traktat Lisbon dan menginginkan untuk mengadakan referendum 

terlebih dahulu sebelum meratifikasi traktat tersebut. Tetapi Gordon Brown tetap 

mengikuti keputusan partainya berdasarkan prinsip new labour dimana partai 

buruh berubah dari partai sayap kiri menjadi kiri tengah.
26

 PM Gordon Brown 

                                                 
25

 Paul Kowert, 2002, Groupthink or Deadlock: When Do Leaders Learn from Their Advisors?, 

Newyork : State University of New York, hal.5 
26

 Ivorry Chaka, 2014, Alasan Pemerintah Inggris Meratifikasi Traktat Libon ditengah Gelombang 

Eurosceptism, Skripsi, Yogyakarta : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gajah Mada, 

hal.7 
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mengambil resiko meskipun ditentang oleh kalangan masyarakat Inggris yang 

euroskeptis dan tetap meratifikasi traktat Lisbon untuk mendekatkan hubungan 

Inggris dengan UE.
27

 Penelitian ini membantu penulis untuk melihat pengaruh 

kelompok yang kuat sehingga membuat pengambil keputusan mengambil resiko 

meskipun banyak yang menolak ratifikasi traktat Lisbon. 

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu kompetisi elit dan 

pendekatan kelompok untuk menjelaskan adanya kompetisi antar elit yang 

memiliki kekuasaan yang berbeda-beda untuk mendominasi di pemerintahan. 

Pada penelitian Ivorry, Sebagian besar dominasi kaum elit di parlemen Inggris 

berasal dari partai buruh yang pro Eropa. Sehingga mereka lebih mendominasi 

daripada elit yang lain untuk menentukan PM Gordon Brown yang juga berasal 

dari partai buruh untuk mengambil  keputusan meratifikasi traktat Lisbon. 

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisa mengenai 

dinamika politik domestik Inggris hingga mengeluarkan keputusan meratifikasi 

traktat Lisbon tersebut, ada kelompok yang mempengaruhi dalam menghasilkan 

kebijakan pemerintah. Perbedaan dari penelitian ini ialah dari keputusan aktor 

yang berdasarkan partai politiknya dan tidak mengikuti masyarakat yang saat itu 

meminta untuk mengadakan referendum, bukan karena adanya tekanan dari 

masyarakat dan beberapa aktor yang menekankan untuk mengadakan referendum 

Brexit. 

Penelitian ketiga adalah Jurnal dari Paul Hart yang berjudul Classic in 

Political Psychology: Irving Janis’ Victim of Groupthink. Pada penelitian yang 

                                                 
27
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pertama ini merupakan sebuah jurnal yang memaparkan teori dari Irving Janis 

yaitu victim of groupthink, menganalisa penyebab terbentuknya groupthink dan 

pendapat-pendapat dari ahli lain tentang groupthink.
28

 Penelitian ini membantu 

penulis untuk menentukan penyebab-penyebab terbentuknya groupthink untuk 

menganalisa dalam kasus dinamika politik domestik Inggris dalam Brexit. 

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak ada memaparkan studi kasus 

tentang politik Inggris dan hanya mereview teori victim of Groupthink. Sedangkan 

Persamaan dari penelitian ini adalah dari teori yang di analisa adalah teori victim 

of groupthink. 

Penelitian keempat adalah Skripsi dari Alfina Nuril Qisma yang berjudul 

Penolakan Inggris terhadap Penggunaan Euro sebagai Mata Uang Nasional 

Pengganti Poundsterling. Pada penelitian kedua ini membantu peneliti untuk 

melihat hubungan Inggris dengan UE dari kebijakan yang dikeluarkan Inggris 

yaitu menolak euro akan menjadi cikal bakal Inggris mengadakan referendum atas 

keanggotaan Uni Eropa. Penelitian yang kedua ini mengkaji mengenai Inggris 

yang menolak menggunakan mata uang euro dan memilih untuk opt out. Padahal 

Inggris sendiri tergabung dengan UE dengan tahap masuk yang cukup sulit, tetapi 

“mengapa Inggris memilih untuk opt out dan  malah tidak mengikuti kesepakatan 

UE menggunakan euro dan tetap mempertahankan poundsterling?”
29

  

                                                 
28

 Paul Hart, 1991, Classics in Political Psychology : Irving L. Janis' Victims of Groupthink,  

Jurnal Political Psychology, Vol. 12, No. 2 , Michigan : JSTOR University of Michigan, hal.247 
29

 Alfina Nuril, 2011, Penolakan Inggris terhadap Penggunaan Euro sebagai Mata Uang 

Nasional Pengganti Poundsterling, Skripsi,  Malang : Jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 17 
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Penelitian keempat ini menggunakan teori pengambilan keputusan model 

organisasi untuk menjelaskan pemerintah yang dianggap sebagai aktor, dimana di 

dalamnya terdapat beberapa aktor yang menjalankan tugasnya untuk menimbang 

dan mengukur seberapa besar akibat yang akan terjadi apabila mengeluarkan 

kebijakan tersebut.
30

 Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep kebijakan luar 

negeri untuk menjelaskan  kebijakan yang di keluarkan Inggris semata-mata untuk 

kepentingan Inggris terhadap mata uang poundsterling. Maka dari penelitian ini, 

Inggris menolak euro karena pertimbangan dari proses organisasi yaitu dari aktor-

aktor dalam pemerintahan. Sehingga akhirnya setelah menimbang untung rugi 

untuk Inggris maka akhirnya Inggris memilih untuk mengambil keputusan opt 

out. Persamaan dari penelitian yang kedua ini adalah sama-sama menganalisa 

tentang kebijakan Inggris terhadap UE dan bentuk pembangkangan dari Inggris 

terhadap UE. Kebijakan tersebut menghasilkan keputusan Inggris menolak 

penggunaan mata uang euro. Perbedaannya adalah isu yang dikaji dalam 

penelitian yang kedua adalah kebijakan Inggris menolak euro untuk menggantikan 

poundsterling. Lalu Hasilnya juga dicapai bukan melalui referendum,  tetapi 

proses pengambilan keputusan dilakukan oleh aktor-aktor  pemerintah yang fokus 

pada keuangan,seperti bank, dan menteri keuangan. 

Penelitian kelima adalah skripsi dari Efrianto Trisno yang berjudul 

Referendum Inggris di Kepulaun Falkland / Malvinas dan Dampaknya 

Terhadap Argentina. Penelitian ini membahas tentang keputusan Inggris 

mengadakan referendum di kepulauan Falkland sebagai upaya agar Inggris bisa 

                                                 
30
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menjaga kedaulatan Inggris dari klaim Argentina atas pulau tersebut. Penelitian 

ini juga menggambarkan sengketa dari kedua negara dalam memperebutkan pulau 

Falkland/Malvinas ini. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk melihat 

kebijakan Inggris menggunakan referendum sebagai cara untuk menentukan 

keputusan yang berasal dari masyarakat.
31

 Penelitian ini menggunakan konsep 

kepentingan nasional, referendum dan kedaulatan negara untuk menjelaskan studi 

kasus yang diteliti. Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan 

luar negeri Inggris dan referendum. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak 

melihat kebijakan yang dikeluarkan karena pengaruh groupthink tetapi dari sisi 

kepentingan nasional negara. 

 

1.1 Posisi Penelitian 

No. Nama dan Judul 
Teori dan Metode, 

Bentuk Penelitian 
Hasil 

1. 

Paul Kowert,  

Groupthink or Deadlock: 

When Do Leaders Learn 

from Their Advisors 

 

- Teori Victim of 

Groupthink 

- Deskriptif 

- Buku 

 

- membahas tentang 

kegagalan seorang 

pemimpin yang akhirnya 

menjadi victim of 

groupthink dalam grupnya 

dan studi kasus terhadap 

Presiden Eisenhower yang 

mengikuti penasehat-

penasehatnya dalam 

menentukan kebijakan 

                                                 
31

 Efrianto Trisno, 2014 Referendum Inggris di Kepulaun Falkland / Malvinas dan Dampaknya 

Terhadap Argentina, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin, 

hal. 26 
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No. Nama dan Judul 
Teori dan Metode, 

Bentuk Penelitian 
Hasil 

ekonomi AS dalam bantuan 

luar negeri AS untuk 

membendung paham 

komunis. 

2. 

Ivorry Chaka, 

 Alasan Pemerintah 

Inggris Meratifikasi 

Traktat Lisbon di Tengah 

Gelombang 

Euroscepticism 

- Kompetisi Elit 

-Pendekatan     

  Kelompok 

- Eksplanatif 

- Skripsi 

- membahas tentang 

keputusan PM Gordon 

Brown meratifikasi traktat 

Lisbon karena mengikuti  

perspektif partai buruh yang 

menerapkan prinsip new 

labour. PM Gordon Brown 

tidak mengikuti kemauan 

dari masyarakat maupun 

partai oposisi dalam kabinet 

pemerintahannya. Penelitian 

ini membantu penulis untuk 

melihat pengaruh kelompok 

yang kuat sehingga 

membuat pengambil 

keputusan mengambil resiko 

meskipun banyak yang 

menolak ratifikasi traktat 

Lisbon. 

3. 

Paul Hart, 

Classic in Political 

Psychology: Irving Janis’ 

Victim of Groupthink 

- Teori Victim of   

Groupthink 

- Deskriptif 

- Jurnal 

- membahas tentang analisa 

dari teori victim of 

groupthink oleh Irving Janis 

dariterbentuknya groupthink 

hingga karakter dari 
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No. Nama dan Judul 
Teori dan Metode, 

Bentuk Penelitian 
Hasil 

groupthink yang dapat 

membantu penulis untuk 

melihat terbentuknya 

groupthink dalam studi 

kasus referendum Brexit. 

4. 

Alfina Nuril Qisma, 

Penolakan Inggris 

terhadap Penggunaan 

Euro sebagai Mata Uang 

Nasional Pengganti 

Poundsterling 

- Teori Model  

Organisasi 

- Eksplanatif 

- Skripsi 

- penolakan Inggris terhadap 

euro disebabkan karena 

proses organisasi, aktor 

dalam pemerintahan Inggris 

saling berinteraksi dan  

pemerintah mengeluarkan 

kebijakan penolakan  

menggunakan euro di 

Inggris. 

 

5. 

 

Efrianto Trisno, 

Referendum Inggris di 

Kepulaun Falkland / 

Malvinas dan Dampaknya 

Terhadap Argentina 

 

 

- Konsep Referendum 

- Konsep Kepentingan  

  Nasional 

- Konsep Kedaulatan  

  Negara 

- Deskriptif 

- Skripsi 

 

-membahas tentang 

keputusan Inggris 

mengadakan referendum di 

kepulauan Falkland sebagai 

upaya Inggris menentukan 

kebijakan untuk menjaga 

kedaulatan Inggris dari 

klaim Argentina atas pulau 

tersebut. Penelitian ini juga 

menggambarkan sengketa 

dari kedua negara dalam 

memperebutkan pulau 

Falkland/Malvinas.  
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No. Nama dan Judul 
Teori dan Metode, 

Bentuk Penelitian 
Hasil 

6. 

Niken Pratiwi, 

Dinamika Politik Domestik 

Inggris dalam Penetapan 

Referendum British Exit 

(Brexit) 

- Teori Victim of  

  Groupthink 

- Eksplanatif 

- Skripsi 

- membahas tentang 

dinamika politik domestik 

Inggris dalam penetapan 

referendum Brexit yang 

disebabkan oleh adanya 

groupthink yang 

mempengaruhi keputusan 

David Cameron sehingga, 

Cameron mengeluarkan 

keputusan yang beresiko 

terhadap hubungan Inggris 

dan UE kedepannya yaitu 

mengadakan referendum 

Brexit. 

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

    1.6.1. Teori Victim of Groupthink oleh Irving Janis 

Dalam meneliti kebijakan luar negeri, terdapat beberapa pendekatan yang 

dapat digunakan, dan salah satunya ialah pendekatan kelompok. Pendekatan ini 

memfokuskan pada keputusan suatu negara dibuat karena terdapat pengaruh dari 

suatu kelompok.
32

 Pada studi kasus kebijakan Inggris mengadakan Brexit, peneliti 

menggunakan pendekatan pada level kelompok individu. Melalui pendekatan ini 

akan menganalisa keputusan yang diambil oleh Inggris merupakan pengaruh dari 

                                                 
32

 Mochtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi, 

Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Universitas Gajah Mada hal.52 
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kelompok didalamnya. Terdapat banyak teori yang menjelaskan perilaku 

kelompok individu dan salah satunya adalah victim of groupthink oleh Irving 

Janis. 

Pada teori victim of groupthink ini yaitu kebijakan yang dikeluarkan suatu 

negara merupakan hasil dari keputusan kelompoknya. Seorang pengambil 

keputusan menjadi victim of groupthink karena menghindari penilaian dan 

tekanan yang terlalu keras dari anggota dalam kelompoknya dan pada akhirnya 

pengambil kebijakan mengikuti keputusan kelompoknya.
33

 Dalam suatu 

kelompok akan merasa “groupy” yaitu penyatuan satu suara dalam kelompok dan 

memberi tekanan untuk anggota yang memiliki pendapat lain maupun keberatan 

dalam keputusan kelompok. Hal tersebut terjadi dengan intensifnya pertemuan 

dan interaksi yang dilakukan anggota kelompok dan nilai dalam kelompok juga 

akan terbentuk sehingga pikiran kritis anggota menjadi berkurang untuk menjaga 

nilai tersebut, meskipun keputusan tersebut sebenarnya beresiko buruk. 

Cara berfikir orang-orang dalam kelompok akan menjadi lebih dominan 

dan kohesif dalam mencapai persetujuan karena terdapat dorongan batin anggota 

kelompok agar tidak terjadi perpecahan dalam kelompok. Sehingga anggota 

kelompok akan percaya pada apa yang disarankan oleh mayoritas kelompok. 

Dalam groupthink, terdapat beberapa ciri-ciri victim of groupthink, yaitu : pertama 

Invulnereable yaitu pola pikir anggota kelompok yang merasa kebal jika bekerja 

bersama dalam kelompoknya, dibandingkan bekerja sendirian. Kedua adalah 

                                                 
33

Irving Janis, Groupthink, diakses dalam 

http://department.monm.edu/cata/McGaan/Classes/INTG415/Group-Think.pdf  (21/03/2017 12:30 

WIB) 
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Rationale yaitu pikiran rasionalitas anggota kelompok akan lebih rendah karena 

pengaruh kelompok. Ketiga adalah Morality yaitu anggota kelompok tersebut 

akan mengabaikan nilai etis dan menjunjung moralitas dalam kelompok apakah 

itu benar atau selah.  

Keempat adalah Pressure yaitu adanya tekanan pada anggota kelompok 

yang ragu dan memiliki suara berbeda dalam kelompok. Kelima adalah Self 

Cencorship yaitu anggota kelompok menjadi diam dan lebih berhati-hati 

menerima informasi selain dari kelompoknya. Keenam adalah Unamity yaitu 

kesatuan suara dalam kelompok.
34

 Selain beberapa ciri diatas, karakter dari 

masing-masing anggota kelompok juga mempengaruhi seseorang menjadi victim 

of groupthink. Sifat dan kebiasaan dari seseorang akan membentuk karakternya 

didalam kelompoknya. Sehingga didalam kelompok akan ada orang-orang yang 

mendominasi, dan orang-orang yang lebih banyak diam. Maka dari beberapa 

karakter tersebut yang akhirnya membentuk seorang pengambil kebijakan menjadi 

victim of groupthink dalam mengeluarkan kebijakan negara baik domestik 

maupun luar negeri.  

Hal ini terjadi juga karena adanya proses interaksi antar anggota satu sama 

lain, maupun juga pertemuan dengan kelompok. Sehingga dari interaksi tersebut 

akan terbentuk keputusan dalam kelompok. Keputusan yang didapatkan tidak 

akan selalu bulat dalam satu suara, tetapi ada keinginan yang berbeda-beda. Akan 

ada setiap perbedaan pendapat didalam setiap kelompok. Tetapi anggota yang 

berbeda pendapat akan mendapat banyak tekanan dalam kelompok untuk 

                                                 
34

 Ibid 



20 

 

menyamakan suara dalam kelompok. Akhirnya ia akan mengikuti kebulatan suara 

kelompok sehingga keputusan yang diambil merupakan keinginan dari kelompok. 

Apabila seorang dalam kelompok tersebut  menjadi victim of groupthink.
35

 

Maka dalam penelitian ini, kebijakan Inggris mengadakan referendum 

karena David Cameron sebagai pengambil kebijakan dianggap menjadi seorang 

victim of groupthink. David Cameron memutuskan Inggris untuk mengadakan 

referendum karena keinginan dari kelompoknya yaitu beberapa orang terdekat 

dari partai konservatif dalam Tory political cabinet (Tories) yaitu : Michael Gove, 

Boris Johnson, Theresa May, George Orsbone. Keputusan yang diambil ini 

merupakan keputusan yang kurang tepat dan beresiko untuk Inggris kedepannya. 

Karena apabila Inggris melakukan referendum maka akan ada kemungkinan 

Inggris keluar dari UE dan hal tersebut akan sangat merugikan bagi Inggris. 

Inggris tidak akan lagi bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan menjadi 

anggota UE seperti sebelumnya.  

Dampak lainnya seperti nilai mata uang poundsterling akan turun terhadap 

dolar AS, dan pe Tetapi sebagian besar orang-orang dalam kelompok ini 

menginginkan untuk mengadakan referendum Brexit yaitu Michael Gove, Boris 

Johnson, dan Theresa May. Tetapi David Cameron menolak, ia menganggap 

apabila mengadakan referendum akan beresiko fatal untuk Inggris. Apabila hasil 

dari referendum memilih Inggris untuk keluar dari UE maka Inggris akan 

mendapat banyak kerugian. Tetapi Michael Gove dan Boris Johnson melakukan 

tekanan dalam kelompoknya dan mencari dukungan dari masyarakat Inggris 

                                                 
35
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untuk mengadakan referendum. Mereka juga merupakan orang-orang yang 

memiliki karakter sering memberontak dan berani mengambil resiko. 

Theresa May lebih banyak diam dan mengikuti kelompok, dan hanya 

George Orsbone yang mendukung Cameron. Tetapi George Orsbone sendiri 

bukanlah anggota yang dominan dalam kelompok, pernyataannya kurang 

didengar dalam kelompok dan George juga bukan politikus tidak memiliki 

pengaruh besar di Inggris dan di partai konservatif. Pada akhirnya George hanya 

mengikuti suara mayoritas dalam kelompoknya. Karena kebulatan suara dalam 

kelompoknya untuk mengeluarkan kebijakan mengadakan referendum, David 

Cameron tidak memiliki pilihan lain dan pada akhirnya Inggris mengeluarkan 

kebijakan untuk mengadakan referendum Brexit, dan pada 20 Februari 2016 

David Cameron mengumumkan Inggris akan mengadakan referendum Brexit pada 

23 Juni 2016. 
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Skema pengaplikasian teori Victim of Groupthink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

      1.7.1 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode eksplanatif. Metode 

Eksplanatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antara gejala atau variabel.
36

 Metode Eksplanatif ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dengan menggunakan Teori Victim 

                                                 
36

 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama, hal.30 
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David Cameron 
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Perdebatan, Tekanan, dan 

Penolakan dari Anggota 

lain untuk Renegosiasi, 
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melakukan referendum 

David Cameron mengikuti 

keinginan kelompok, dan 

Inggris mengeluarkan 

kebijakan mengadakan 

referndum Brexit. 
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of Groputhink oleh Irving Janis terhadap penelitian dinamika politik domestik 

Inggris dalam Referendum Brexit. 

     1.7.2 Level Analisa 

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, Unit Analisa dari penelitian ini adalah 

Referendum Brexit dan tergolong dalam level negara. Unit Eksplanasi dari 

penelitian ini adalah dinamika politik domestik Inggris yang didalamnya terdapat 

groupthink yang mempengaruhi kebijakan tergolong dalam level kelompok. Unit 

Analisa lebih tinggi dari Unit Eksplanasi. Maka model Level analisa yang 

digunakan adalah reduksionis.   

      1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi 

pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. 

Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal,  majalah,   surat   kabar,  

dan   situs-situs   internet   ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan penulis teliti agar mendapat informasi yang dibutuhkan 

untuk kelancaran penelitian ini.     

 1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan Waktu dari Penelitian ini adalah Sejak terpilihnya David Cameron 

sebagai Perdana Menteri pada 7 Mei 2015, karena pada saat itu David Cameron 

menjanjikan untuk melaksanakan referendum saat ia terpilih menjadi PM. Hingga 

pada pengumuman penetapan Referendum Brexit 20 Februari 2016 dimana 
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Inggris akan melakukan Referendum sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Perdana Menteri Inggris David Cameron. 

b. Batasan Materi 

Penelitian ini berfokus pada Batasan materi pada alasan Inggris untuk 

mengadakan Referendum Brexit melalui proses politik domestik Inggris. 

1.8 Hipotesa  

  Referendum British Exit (Brexit) merupakan pemungutan suara yang 

dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk menentukan keanggotaan Inggris di UE. 

Keputusan Inggris mengadakan referendum Brexit karena pengaruh dari grup 

dalam pemerintahannya yaitu Tory Political Cabinet (Tory). Pada kelompok ini 

terdapat beberapa politikus konservatif yang terlibat yaitu Boris Johnson, Theresa 

May, Michael Gove, George Orsbone, dan David Cameron. David Cameron 

dianggap sebagai victim of groupthink dalam grupnya, Karena keputusan yang 

diambil berdasarkan keinginan dari grup yaitu mengadakan referendum. Selama 

proses interaksi dalam kelompoknya, David Cameron mendapatkan tekanan 

dalam grupnya karena terdapat perbedaan pendapat dalam tory political cabinet. 

Dalam proses interaksi yang mereka lakukan satu sama lain untuk mencapai 

kebulatan suara, David Cameron tidak dapat mempertahankan keinginannya 

untuk hanya melakukan renegosiasi. Pada akhirnya Inggris mengeluarkan 

kebijakan referendum Brexit. Pada tanggal 20 Februari 2016 David Cameron 

mengumumkan bahwa Inggris akan melaksanakan Referendum Brexit pada 

tanggal 23 Juni 2016. 

 



25 

 

 1.9 Struktur Penulisan 

Struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai 

berikut: 

1.2 Struktur Penulisan 

No. BAB ISI BAB 

1. Bab I  :  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Manfaat 

   1.4.1 Manfaat Praktis 

   1.4.2 Manfaat Akademis 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.6 Kerangka Pemikiran 

   1.6.1 Teori Victim of Groupthink      

        oleh Irving Janis 

1.7 Metodologi Penelitian 

   1.7.1 Metode Penelitian 

   1.7.2 Level Analisa 

   1.7.3 Tehnik Pengumpulan Data     

   1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

       A. Batasan Waktu 

       B. Batasan Materi 

1.8  Hipotesa 

1.9  Struktur Penulisan 

2. 

Bab II: Review Inggris tentang 

Keanggotaan Inggris dalam Uni 

Eropa dan Pertimbangan 

Referendum British Exit 

(Brexit) 

2.1 Tinjauan Inggris terhadap UE 

dalam keputusan Referendum Brexit. 

  2.2 Keputusan Inggris keluar dari UE 

(Brexit) 

. 
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3. 
Bab III : Tory Political Cabinet 

(Tory) 

3.1 Identifikasi Tory dan Pandangan 

Tories terhadap Uni Eropa. 

3.2 Hubungan David Cameron dengan 

aktor-aktor dalam Tory Political 

Cabinet. 

4. 

Bab IV : Tekanan Kelompok 

Tory Political Cabinet pada 

Pemerintahan David Cameron 

terhadap keputusan 

Referendum Brexit 

 

4.1 Pertarungan ide antara pendukung 

renegosiasi UE, dan Referendum 

Brexit. 

4.2 Posisi Tawar Tory Political 

Cabinet 

4.3 Pertimbangan Inggris mengadakan 

Referendum Brexit. 

  

5. Bab V : Penutup 
5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


