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BAB II : 

REVIEW INGGRIS TENTANG KEANGGOTAAN INGGRIS 

DALAM UNI EROPA DAN PERTIMBANGAN REFERENDUM 

BRITISH EXIT (BREXIT) 

 

 Dalam Bab II ini, penulis menjelaskan review Inggris tentang keanggotaan 

Inggris dalam Uni Eropa dan Pertimbangan Referendum British Exit (Brexit). 

Pada Bab II ini juga membahas tentang tinjauan Inggris terhadap Uni Eropa  

(UE) selama menjadi anggota dalam UE, yaitu terdapat untung dan potensi 

kerugian Inggris selama menjadi anggota UE dan apabila Inggris keluar dari UE. 

Selain itu pada Bab ini juga membahas keputusan masyarakat Inggris untuk 

keluar dari UE melalui Referendum Brexit. 

 

2.1 Tinjauan Inggris terhadap UE dalam keputusan Referendum Brexit 

Pada tahun 1958, Uni Eropa masih bernama European Economic 

Community (EEC), dan EEC juga dibentuk untuk menciptakan pasar bersama 

antar keenam negara dengan menghapus tarif bea masuk perdagangan, 

penghapusan hambatan antar keenam negara tersebut.
1
 Pada saat keenam negara 

tersebut membentuk EEC, Pada tahun 1960 Inggris mencoba menyaingi 

komunitas tersebut dengan membentuk European Free Trade Association (EFTA) 

yaitu sebuah blok dagang bagi negara-negara di Eropa yang tidak bisa, atau 

                                                           
1
 Richard Mansbach dan Kristen Raffety, 2012, Pengantar Politik Global, Bandung : Nusa Media, 

hal.518 
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menetapkan untuk tidak bergabung dengan EEC.
2
 Anggota dari EFTA adalah 

Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, Portugal, dan Inggris. Tujuannya 

hampir sama dengan EEC yaitu mengadakan perdagangan bebas antar negara 

anggota dan mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk mencapai 

pertumbuhan dan kemakmuran di antara negara-negara anggotanya.
3
  

EFTA dianggap tidak bisa menyaingi eksistensi dari EEC karena EEC 

mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan munculnya 

keinginan dari negara-negara yang terdapat dalam EFTA untuk bergabung dengan 

EEC. Karena kemajuan EEC inilah yang membuat Inggris, Denmark, Irlandia dan 

Norwegia untuk mengajukan diri bergabung dengan EEC.
4
 Pertimbangan Inggris 

masuk ke EEC agar Inggris bisa mendapatkan keuntungan – keuntungan seperti 

negara anggota EEC dari pasar bersama yang dibuat oleh EEC. Pasar bersama 

tersebut mencakup Custom Unions, dimana tidak ada lagi hambatan baik tarif 

maupun non tarif dalam perdagangan sesama anggota EEC.
5
 Selain itu juga 

dengan harmonisasi kebijakan nasional negara-negara anggota EEC mengenai 

kebebasan pergerakan manusia, jasa, barang dan modal antar negara anggota di 

EEC (4 Freedom of Movement).
6
  Pada saat itu dimana Inggris juga sedang dalam 

kondisi mulai berfokus pada perdagangan dibandingkan dengan kolonialisme di 

                                                           
2
 The European Free Trade Association, diakses dalam http://www.efta.int/about-efta/european-

free-trade-association (15/04/2016 16:43 WIB) 
3
 Ibid 

4
 Fajar.Muhammad, Sejarah Terbentuknya UE, diakses dalam  

http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/ (15/04/2016 17:58 WIB) 
5
 Sejarah Pembentukan Uni Eropa (UE), Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa (PRI-ME), diakses 

dalam http://www.indonesianmissioneu.org/website/page943418664200310095958555.asp 

(11/01/2017 13:57 WIB) 
6
 Nuraeni Deasy dan Arfin Sudirman, 2010, Regionalisme : Dalam Studi Hubungan Internasional, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal.141 

http://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
http://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/
http://www.indonesianmissioneu.org/website/page943418664200310095958555.asp
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negara negara diluar eropa. Maka dengan bergabungnya Inggris di EEC akan 

membawa keuntungan untuk perdagangan Inggris. 

Pada tahun 1961 Inggris dibawah pimpinan PM Harold Macmillan dari 

partai konservatif, ia mengajukan proposal pertama untuk bergabung dengan 

EEC, tetapi Perancis menolak Proposal tersebut, karena Charles De Gaulle 

sebagai presiden Perancis khawatir Inggris yang berbeda akan membuat negara-

negara lain akan mengikutinya dan kesepakatan yang telah disetujui Perancis dan 

enam anggota awal EEC akan berubah. Seperti dari sektor pertanian, Inggris 

mengimpor hasil pertaniannya sehingga Inggris tidak lagi memikirkan proteksi 

hasil pertaniannya.  

Hal tersebut sangat berlawanan dengan prinsip negara anggota EEC 

lainnya yang melindungi hasil pertaniannya. Karena petani di Eropa daratan sudah 

sejak lama mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan masing-masing 

negaranya dan diisolasi dari pasaran dunia karena penghasilan petani Eropa relatif 

rendah sedangkan ongkos produksi tinggi sekali. Selain itu karen Inggris memiliki 

hubungan khusus yang terjalin kuat antara Inggris dan Amerika Serikat. 

Hubungan Inggris dan Amerika Serikat yang terjalin karena kesamaan bahasa, ras, 

dan semakin diperkuat dengan hubungan militer.
7
 

Pada tahun 1966 Inggris yang dipimpin oleh PM Harold Wilson dari partai 

buruh, ia mengajukan proposal kedua untuk bergabung dengan EC. Inggris 

mengusahakan untuk tidak akan mengubah dasar masyarakat Eropa dengan apa 

                                                           
7
 C.P.F Luhulima, 1992, Eropa Sebagai Kekuatan Dunia,  Jakarta : Gramedia Pustaka Utama  

    hal.85 
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yang seperti Inggris lakukan pada negaranya sendiri seperti dalam hal sektor 

pertanian tersebut. Inggris juga akan mengikuti kewajiban dan  menerima tujuan 

dari EC. Tetapi presiden Charles de Gaulle masih menganggap Inggris belum siap 

masuk ke dalam keanggotaan EEC, karena Inggris telah menandatangani 

perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Maka dengan perjanjian tersebut 

Inggris menyerahkan hak pertahanannya pada Amerika Serikat sehingga apabila 

Inggris menjadi anggota  EEC otomatis Amerika Serikat akan mempunyai 

pengaruh langsung atas EEC. Maka hal ini menjadi permasalahan bagi Perancis 

yang menginginkan Eropa tidak dipengaruhi lagi oleh Amerika Serikat.
8
 

Charles de Gaulle meyakini bahwa Inggris masih tetap terikat dengan 

Amerika Serikat. Maka usaha Inggris untuk menjadi anggota EEC pun gagal lagi. 

Sejak tanggal 1 Juli 1967, EEC berubah menjadi European Community (EC) dan 

dibentuk dewan, komisi dan parlemen Eropa untuk memudahkan manajemen 

kebijakan bersama yang diterapkan oleh European Community.
9
 Pada tahun 1973 

Charles de Gaulle turun dari jabatan presiden Perancis dan digantikan oleh 

George Popimdou, kemungkinan penerimaan Inggris sebagai anggota EEC pun 

cukup besar. EEC mengadakan perundingan dengan keenam negara anggota 

untuk merundingkan keanggotaan Inggris. Inggris kembali mengajukan proposal 

ketiga ke EC, dan akhirnya pada tahun 1973 Inggris diterima menjadi anggota 

EEC bersama Irlandia, Norwegia dan Denmark.
10

 

 

                                                           
8
 Ibid., hal.78 

9
 Fany, Op.Cit, hal.35 

10
 Sardiman, 2006, Sejarah 3 : SMA Kelas XII Progam Ilmu Sosial, Jakarta : Quadra, hal.284 
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Sejak Inggris bergabung dengan UE pada tahun 1973, terdapat banyak 

kebijakan yang dikeluarkan UE dan diterima maupun ditolak oleh Inggris, serta  

perlakuan khusus UE untuk Inggris. Kebijakan-kebijakan UE dan hubungan 

Inggris dengan UE juga menjadi pertimbangan Inggris untuk meninjau hubungan 

Inggris selanjutnya dengan Uni Eropa. Tinjauan tersebut juga termasuk 

keuntungan dan konsekuensi Inggris selama bergabung dengan UE, dan menjadi 

pertimbangan Inggris dalam mengadakan Referendum Brexit. 

Pada sisi keuntungan Inggris bergabung dengan UE, Sejak 1973 Inggris 

mendapatkan kemudahan dalam perdangangan internasional yaitu tidak ada 

hambatan tarif maupun hambatan non tarif untuk perdagangan dalam UE.
11

 

Kemudahan ini sangat menguntungkan untuk Inggris, karena pasar penjualan 

produk dari Inggris juga sebagian besar ada di negara-negara anggota UE.
12

 

Inggris mengekspor berbagai produk seperti peralatan mekanik, aksesoris 

kendaraan bermotor, produk-produk farmasi, peralatan elektronik, bahan bakar 

mineral dan lainnya. Inggris mengekspor produknya ke beberapa negara anggota 

UE, dan terdapat beberapa negara tertinggi pengimpor produk dari Inggris, seperti 

Jerman,Perancis, Belgia, Belanda dan negara-negara lainnya.
13

 

  

                                                           
11

 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/  (11/01/2016 16:36 WIB) 
12

 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 (10/01/2017 09:14 WIB) 
13

 UK Trade 2014, diakses dalam https://www.gov.uk/government/statistics/uk-trade-august-2014 

(13/04/2017 21:12 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.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
https://www.gov.uk/government/statistics/uk-trade-august-2014
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Gambar 2.1 : Daftar negara anggota UE pengimpor produk dari Inggris tahun 2015 

 

Sumber : http://www.economist.com/news/britain/21693943-voters-want-facts-about-britain-and-

european-unionbut-these-are-elusive-out-find-fib  

 

Selama Inggris masih menjadi anggota UE, Inggris bisa menikmati 

fasilitas dari pasar tunggal UE. Sehingga inggris tidak perlu membayar hambatan 

tarif dalam perdagangan dengan negara anggota UE, dan tidak ada hambatan non 

tarif seperti standarisasi kualitas produk di negara importir, pembatasan kuota 

impor dan lainnya untuk ekspor Inggris ke negara anggota UE.
14

 Sehingga dengan 

fasilitas tersebut, sebagian besar produk Inggris di ekspor ke negara-negara 

anggota UE dan mencapai 47,2 %. Hal-hal tersebut sangat menguntungkan bagi 

                                                           
14

 Gambaran Pasar Uni Eropa, diakses dalam http://www.indonesianmission-

eu.org/website/page424820098200508055956068.asp#1 (13/04/2017 20:20 WIB) 

http://www.economist.com/news/britain/21693943-voters-want-facts-about-britain-and-european-unionbut-these-are-elusive-out-find-fib
http://www.economist.com/news/britain/21693943-voters-want-facts-about-britain-and-european-unionbut-these-are-elusive-out-find-fib
http://www.indonesianmission-eu.org/website/page424820098200508055956068.asp#1
http://www.indonesianmission-eu.org/website/page424820098200508055956068.asp#1
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Inggris menjadi anggota UE. Hingga tahun 2016, total persentase ekspor Inggris 

ke UE sebesar 48% dari total ekspor Inggris. Maka dari sisi perdagangan, Inggris 

sangat diuntungkan bergabung dengan UE. Seperti menurut George Orsbone 

merupakan Menteri Keuangan Inggris bahwa keanggotaan Inggris di UE cukup 

menguntungkan Inggris dengan adanya perdagangan bebas Eropa dan kerjasama 

keamanan antar anggota UE.
15

 

Selain itu selama Inggris bergabung dengan UE juga mendatangkan 

banyak investor yang menanamkan modalnya dan untuk mendapat kemudahan 

masuk ke pasar UE.
16

 Seperti beberapa investasi yang masuk ke Inggris pada 

tahun 2014, seperti dari Beckman Property Investments dari bidang properti untuk 

membangun hotel dan akomodasi di Inggris, Sudbury M yang menginvestasi 

dalam berbagai bidang dalam hal pembangunan, seperti pembangunan akomodasi 

hotel, transportasi dan lainnya. Selain itu juga PA Consulting Group dalam bidang 

jasa konsultasi profesional yang membuka cabang di Inggris.
17

 Maka dari 

investasi yang masuk ke Inggris akan membantu perekonomian Inggris, dan 

banyaknya lowongan pekerjaan yang muncul membantu masyarakat Inggris untuk 

mendapatkan pekerjaan. Maka banyaknya investasi yang masuk ke Inggris sangat 

menguntungkan.  

                                                           
15

 Denny Armandhanu, Tokoh-tokoh yang Berseteru di Referendum Brexit Inggris, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160621144318-134-139801/tokoh-tokoh-yang-

berseteru-di-referendum-brexit-inggris/ (19/01/2017 21:03 WIB) 
16

 Amanda Puspita, Loc.Cit 
17

 UK Trade & Investment programme spend for March 2014, diakses dalam 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318919/UKTI_prog

ramme_figures_March_2014.csv/preview (13/04/2017 10:22 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160621144318-134-139801/tokoh-tokoh-yang-berseteru-di-referendum-brexit-inggris/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160621144318-134-139801/tokoh-tokoh-yang-berseteru-di-referendum-brexit-inggris/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318919/UKTI_programme_figures_March_2014.csv/preview
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318919/UKTI_programme_figures_March_2014.csv/preview
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Selain itu sejak tahun 1985, UE membuat perjanjian Schengen (Schengen 

Agreement). Schengen Agreement merupakan penghapusan pengawasan 

perbatasan diantara negara-negara anggota UE dan menjamin pergerakan bebas 

manusia dengan visa Schengen.
18

 negara yang menerapkan visa Schengen adalah 

sebagai berikut:
19

 

Gambar 2.2 : Negara pengguna Schengen 

 

Sumber : http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4738063.stm  

Negara-negara yang menerapkan visa Schengen tidak hanya negara 

anggota UE, tetapi juga negara-negara lain di Eropa yang menerapkan Schengen, 

seperti : Norwegia, Islandia, Swiss. Tetapi terdapat 2 negara anggota yang 

                                                           
18

 Mekanisme dari visa Schengen adalah warga negara dari negara anggota yang menyetujui visa  

Schengen boleh mengunjungi negara lain yang juga negara anggota perjanjian Schengen tanpa 

harus mengurus visa, dan hanya menunjukan visa Schengen. Sumber : Nuraeny, Deasy, dkk, 

Op.Cit, hal. 142 
19

 Dukungan untuk Reformasi di UE, diakses dalam http://indonesia-

in.nlembassy.org/organization/bagian-dalam-kedutaan/konsuler/visa-schengen/visa-kunjungan-

singkat (23/04.2016 13:07 WIB) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4738063.stm
http://indonesia-in.nlembassy.org/organization/bagian-dalam-kedutaan/konsuler/visa-schengen/visa-kunjungan-singkat
http://indonesia-in.nlembassy.org/organization/bagian-dalam-kedutaan/konsuler/visa-schengen/visa-kunjungan-singkat
http://indonesia-in.nlembassy.org/organization/bagian-dalam-kedutaan/konsuler/visa-schengen/visa-kunjungan-singkat
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menolak dengan perjanjian ini, yaitu : Inggris dan Irlandia. Inggris menganggap 

dengan menerapkan Schengen maka akan merugikn Inggris. Alasan Inggris 

menolak perjanjian ini adalah Inggris takut akan kehilangan potensi kendali 

imigrasi, Inggris harus menerima pendatang dari negara anggota lainnya yang 

tidak hanya sekedar berkunjung tetapi mencari pekerjaan.
20

 Hal ini ditakutkan 

oleh Inggris karena akan menyulitkan warga negara Inggris mendapatkan 

pekerjaan dan berefek pada pengangguran meningkat dan kriminalitas.
21

 Maka 

Inggris menerapkan kebijakan penggantinya  Common Travel Area yaitu visa 

yang mirip seperti Schengen tetapi hanya berlaku di Inggris, Irlandia dan 

termasuk juga pulau Isle of Man dan kepulauan Channel.
22

  

Tetapi sejak tahun 2000, Inggris memilih untuk bergabung dengan 

Schengen Agreement tetapi tidak untuk semua aspek diterapkan Inggris. Inggris 

hanya menerapkan beberapa kebijakan Schengen seperti dalam bidang 

kriminalitas yaitu hak pengawasan lintas batas antar negara yang menerapkan 

Schengen dan pengejaran pelaku kriminal, Inggris juga menerapkan 

pemberantasan obat terlarang, dan menerapkan Schengen Information System 

(SIS) yaitu sistem yang mengontrol perbatasan nasional negara untuk 

mendapatkan informasi mengenai benda atau manusia, dimana negara anggota 

memberikan informasi kepada SIS untuk kemudahan pengawasan dan pengejaran 

                                                           
20

 Richard.Mansbach, Op.Cit. hal.518 
21

 Ibid 
22

 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_Association_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
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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pelaku kriminal.
23

 Penerapan Inggris pada Schengen dibidang kriminalitas ini

sangat membantu Inggris untuk menjaga keamanan Inggris dari tindakan 

kriminalitas dan membantu Inggris untuk pengejaran pelaku kriminal. 

Pada 1 Januari 1990, UE menetapkan mata uang tunggal Eropa yaitu 

menggunakan euro. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan integrasi antar 

negara anggotanya , dan penyatuan ekonomi dan moneter Eropa.
24

 Terdapat 17

negara yang menggunakan euro. 

Gambar 2.3 : Negara-negara yang termasuk dalam zona euro 

Sumber :  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/newsletter/article/?articles_uuid=CF5389D0-

F48A-4D98-817963996E8DF5E8 

Tetapi berbeda dengan Inggris, Inggris menolak penetapan mata uang 

bersama tersebut karena Inggris tidak dapat mengontrol suku bunga, apabila suku 

bunga terhadap mata uang poundsterling semakin rendah dan suku bunga terhadap 

23
 The Schengen Area and Cooperation, diakses dalam http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33020 (30/01/2017 11:19 WIB)
24

 Euro mata uang tunggal Eropa, diakses dalam http://europa.eu.int/euro (26/04/2016 16:11 

WIB) 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/newsletter/article/?articles_uuid=CF5389D0-F48A-4D98-817963996E8DF5E8
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/newsletter/article/?articles_uuid=CF5389D0-F48A-4D98-817963996E8DF5E8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33020
http://europa.eu.int/euro
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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.
25

 Pada saat Inggris masih bergabung dengan UE, Inggris mengalami 

keuntungan dengan tidak menggunakan euro. Karena pada saat krisis euro, Inggris 

tidak menghadapi krisis yang terlalu parah seperti negara-negara pengguna euro 

tersebut.  

Tetapi dibalik keuntungan yang Inggris dapatkan di UE, Inggris juga 

menerima konsekuensi yang merugikan Inggris dari aturan UE.   Pertama  adalah 

Inggris harus membayar iuran pada UE dan iuran yang disumbangkan Inggris 

cukup besar dibandingkan negara-negara anggota UE lainnya yaitu pada tahun 

2015, Inggris membayar sebesar €18,2 Milyar.
26

 Hal ini menjadi salah satu alasan 

Inggris keluar dari UE, karena dari dana tersebut bisa digunakan untuk 

membangun perindustrian di Inggris.
27

 Kedua adalah Inggris harus menerapkan 

sistem moneter Eropa, dimana negara-negara yang sudah lebih maju harus 

membantu negara tertinggal di UE untuk lebih maju, agar lebih merata.
28

 Hal 

                                                           
25

 Ibid 
26

 Ebis, Inggris Keluar dari UE dan Alasannya, diakses dalam 

http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/inggris-keluar-dari-uni-eropa-ini-alasannya 

(14/01/2017 12:40 WIB) 
27

 Abdul Rauf, Brexit : Ancaman atau peluang ekonomi bagi Inggris?, diakses dalam 

http://himahiunhas.org/index.php/2016/05/21/brexit-ancaman-atau-peluang-ekonomi-bagi-inggris/ 

(14/01/2017 12:55 WIB) 

 

http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/inggris-keluar-dari-uni-eropa-ini-alasannya
http://himahiunhas.org/index.php/2016/05/21/brexit-ancaman-atau-peluang-ekonomi-bagi-inggris/


38 

 

tersebut bisa menghambat Inggris untuk meningkatkan laju ekonominya dengan 

potensi ekonomi Inggris yang cukup besar.
29

 

Ketiga adalah kedaulatan nasional Inggris yang berkurang karena 

intervensi UE terhadap negara-negara anggotanya melalui aturan yang dibuat oleh 

UE dimana dalam perdagangan negara anggota harus melibatkan UE dan tidak 

bisa menentukan sendiri.
30

 Inggris seharusnya bisa menentukan sendiri 

kebijakannya dan menentukan sendiri rekan kerjasamanya. Lalu keempat adalah 

masalah imigrasi, Inggris harus menerima imigran dari negara-negara anggota 

UE. Masuknya imigran-imigran ini tentunya berdampak pada terbatasnya 

lowongan kerja terutama untuk masyarakat Inggris sendiri.
31

 Selain itu juga 

dengan adanya imigran yang ada di Inggris akan membawa budaya baru dan akan 

mempengaruhi budaya Inggris sehingga Inggris merasa masuknya imigran-

imigran Inggris cukup merugikan Inggris sebagai anggota dari UE.
32

 Begitu juga 

menurut Chris Garyling ketua parlemen Inggris tahun 2015-2016 menyatakan 

bahwa Inggris bergabung dengan UE membuat Inggris tidak bisa mengatur 

masuknya imigran dan mengatur laju pembangunan Inggris karena tertahan oleh 
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UE.
33

 Maka dengan konsekuensi kerugian yang didapatkan Inggris, hal ini 

menjadi beberapa penyebab Inggris mengadakan referendum Brexit atas 

keanggotaannya di UE. 

Tetapi dengan konsekuensi yang diterima oleh Inggris selama bergabung 

dengan UE, Keuntungan yang telah Inggris dapatkan selama bergabung dengan 

UE akan menjadi kerugian untuk Inggris. Apabila Inggris melaksanakan 

Referendum Brexit, dan Inggris memilih untuk keluar dari UE. Inggris tidak akan 

bisa mendapatkan keuntungan tersebut lagi. Seperti dari ekspor Inggris ke UE, 

sebagian besar ekpor dari Inggris adalah menuju negara anggota UE. Besar ekspor 

Inggris juga mencapai 48%. Sehingga apabila Inggris keluar dari UE, 

Perdagangan Inggris ke UE akan mendapatkan hambatan tarif dan non tarif seperti 

negara-negara lain yang tidak tergabung dalam negara anggota UE. Inggris juga 

melakukan perdagangan dengan UE sesuai dengan aturan yang ditetapkan World 

Trade Organization (WTO).
34

  

Selain itu juga, apabila Inggris melaksanakan referendum dan keluar dari 

UE, nilai mata uang poundsterling akan turun dan hal tersebut akan berpengaruh 

ke naiknya harga produk di Inggris dan melemahnya saham-saham yang ada di 
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Inggris.
35

 Sehingga keputusan Inggris melakukan referendum keanggotaan UE 

akan membawa dampak buruk ke Inggris, dan merugikan Inggris untuk 

kedepannya. Maka keputusan tersebut menjadi keputusan yang sangat beresiko 

dan merugikan Inggris. 

2.2 Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) 

 Setelah pengumuman Inggris akan mengadakan Referendum Brexit pada 

20 Februari 2016, Inggris akhirnya mengadakan referendum pada tanggal 23 Juni 

2016. Masyarakat Inggris harus memilih apakah Inggris harus tetap berada di Uni 

Eropa, atau Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Pada pengadaan Referendum 

Brexit, hasilnya adalah 51,89% masyarakat Inggris memilih Inggris meninggalkan 

UE, dan 48,11% masyarakat Inggris memilih untuk Inggris tetap bergabung 

dengan UE. 

Gambar 2.4 : Persentase hasil Referendum Brexit 

 

Sumber : http://www.express.co.uk/news/politics/682835/EU-referendum-result-European-Union-Leave-

Remain-In-Out  
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Setelah pengadaan Referendum Brexit, masyarakat Inggris memutuskan 

untuk keluar dari UE. Hasil referendum ini berdampak besar untuk Inggris, seperti 

nilai poundsterling yang semakin turun sejak pengumuman pengadaan referendum 

hingga pengadaan referendum. Poundsterling turun sebesar 10% dari dolar AS 

sebesar $1,33. Sebelumnya mata uang poundsterling termasuk mata uang yang 

nilai tukarnya cukup tinggi, dan setelah referendum, mata uang poundsterling 

jatuh dan penurunan nilai tukar poundsterling terhadap mata uang euro sebesar 

7%.
36

 

 

Gambar 2.5 : Grafik penurunan nilai mata uang pouundsterling 

 

Sumber : http://www.dw.com/id/inggris-tenggelam-dalam-anarki-pasca-brexit/a-19361564 

 

Penurunan nilai mata uang poundsterling tersebut berpengaruh pada sisi 

investasi di Inggris, saham-saham di pasar Inggris menurun sebesar 8% di bursa 
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saham London. Para investor di Nikkei juga berpindah membeli saham dalam 

bentuk Yen, dibandingkan dengan poundsterling yang sedang jatuh.
37

 Selain itu 

hasil renegosiasi Inggris dan UE yang telah dilakukan oleh PM Inggris David 

Cameron juga tidaklah lagi berlaku karena hasil referendum adalah Inggris 

meninggalkan UE. Sehingga setelah pengumuman referendum, David Cameron 

menyatakan mundur dari PM Inggris karena David Cameron menganggap kalau 

David Cameron tidak bisa untuk membawa Inggris menjadi lebih baik lagi  

kedepannya dan hubungan dengan UE.
38

 Ekspatriat yang ada di Inggris juga rugi 

dengan adanya Brexit, dan sebesar 7% dari pemilih “leave EU” di Inggris juga 

menyesali pilihannya dan mengharapkan untuk mengadakan referendum ulang 

dan mendukung negosiasi Inggris dengan UE.
39

 Maka dari hal ini menunjukan 

kalau keputusan yang dikeluarkan Inggris kurang tepat, karena banyak tantangan 

yang harus Inggris hadapi setelah keluar dari UE. 
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