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BAB III : 

TORY POLITICAL CABINET (TORY) 

 

Pada Bab III ini membahas mengenai Tory Political Cabinet. Terdapat 

identifikasi dari setiap aktor yang ada dalam kelompok tersebut,yaitu Michael Gove, 

Boris Johnson,Theresa May, George Orsbone. Begitu juga dengan pandangan dari Tory 

Political Cabinet terhadap hubungan Inggris dengan Uni Eropa (UE). Pada bab ini juga 

membahas tentang hubungan David Cameron dengan aktor-aktor yang ada didalam Tory 

Political Cabinet dalam sisi politik dan juga hubungan non politik dengan para aktor. 

 

3.1 Aktor-Aktor dalam Tory Political Cabinet dan pandangan Tory terhadap 

Hubungan Inggris dan UE. 

 Sejak pemilihan umum Inggris tahun 2015, Inggris berencana untuk 

membicarakan keanggotaan Inggris di Uni Eropa (UE) dengan wacana Inggris 

mengadakan referendum. Kebijakan itu merupakan hasil dari groupthink dalam 

Tory Political Cabinet. Hal tersebut terjadi juga dalam pemerintahan Inggris 

karena kebijakan negara dibuat oleh kabinet, dimana dalam kabinet tersebut 

terdapat beberapa menteri dan biasanya terdapat beberapa orang dalam yang 

menjadi inner circle yang lebih rutin berkonsultasi dengan PM Inggris.
1
 

Pada tahun 2015 Inggris dipimpin oleh David Cameron sebagai perdana 

menteri yang berasal dari partai konservatif. Dalam pemerintahan tersebut, 

terdapat kelompok Tory Political Cabinet dimana didalamnya juga terdapat 

                                                           
1
 Andrew Heywood, 2008, Essentials of UK Politics, London : Palgrave, hal. 254 
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beberapa orang terdekat dengan David Cameron yaitu Boris Johnson, Michael 

Gove, Theresa May, dan George Orsbone. Beberapa orang tersebut dianggap 

menjadi orang orang terdekat karena mereka lebih sering bertemu dan interaksi 

dengan PM Inggris David Cameron.
2 Kelompok ini juga cukup sering melakukan 

pertemuan baik secara bersamaan dalam rapat kabinet maupun pertemuan dengan 

masing-masing orang. Pertemuan yang dilakukan membahas reformasi Inggris di 

Uni Eropa dan Brexit. Maka orang orang dalam kelompok tersebut sebagai 

berikut. 

Pertama adalah Boris Johnson yang merupakan Walikota London sejak 

tahun 2008.
3
 Boris Johson juga merupakan politisi yang berasal dari partai 

konservatif yang cukup kontroversial dan berpengaruh di Inggris karena ia pandai 

mencari perhatian masyarakat Inggris, karena ia membuat banyak aksi aneh 

seperti bermain flying fox untuk selebrasi olimpiade London 2012 yang 

mengundang perhatian dari masyarakat Inggris.
4
 Sehingga banyak orang yang 

bersimpati kepadanya. Seperti pada biografinya, bahwa Boris Johnson merupakan 

seorang lelaki bijaksana yang mau melakukan hal konyol untuk menang.
5
 Selain 

itu pula, dalam partai konservatif sendiri juga memiliki sikap yang anti UE, 

seperti pada saat PM Gordon Brown yang memutuskan untuk meratifikasi traktat 

                                                           
2
 Thomas Peny, Cameron’s minister Take Their Position for Battle of Brexit, diakses dalam 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-22/cameron-s-ministers-take-their-positions-

for-battle-of-brexit (02/02/2017 21:35 WIB) 
3
 Election 2015: Who's who in David Cameron's cabinet, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/election-2015-32658697 (02/02/2017 21:40 WIB) 
4
 Silviana Dharma, Boris Johnson, Juru kampanye Brexit dan Calon PM Inggris, diakses dalam 

http://news.okezone.com/read/2016/06/29/18/1427985/boris-johnson-juru-kampanye-brexit-dan-

calon-pm-inggris (04/02/2017 10:27 WIB) 
5
 Boris Johnson Biography, diakses dalam http://www.biographyonline.net/politicians/boris-

johnson.html (06/02/2017 10:37 WIB) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-22/cameron-s-ministers-take-their-positions-for-battle-of-brexit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-22/cameron-s-ministers-take-their-positions-for-battle-of-brexit
http://www.bbc.com/news/election-2015-32658697
http://news.okezone.com/read/2016/06/29/18/1427985/boris-johnson-juru-kampanye-brexit-dan-calon-pm-inggris
http://news.okezone.com/read/2016/06/29/18/1427985/boris-johnson-juru-kampanye-brexit-dan-calon-pm-inggris
http://www.biographyonline.net/politicians/boris-johnson.html
http://www.biographyonline.net/politicians/boris-johnson.html
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Lisbon, Partai konservatif menentang kebijakan tersebut dan ingin PM Gordon 

Brown melakukan referendum untuk memutuskan hal tersebut.
6
 Maka dari 

peristiwa tersebut juga menjadi nilai yang dianut oleh politikus konservatif, 

termasuk Boris Johnson. Meskipun pengadaan referendum ini dianggap sebagian 

orang adalah hal yang cukup beresiko tetapi Boris tetap menginginkan Inggris 

mengadakan referendum. Boris juga mendukung pengadaan referendum ini 

bersama Michael Gove. 

Menurut Boris Johnson, UE memiliki tujuan yang sama dengan Hitler 

untuk menjadi organisasi yang sangat kuat. UE bukanlah menjadi seperti yang 

seharusnya yaitu kerjasama dan perdagangan, tetapi menjadi proyek politik negara 

maju didalamnya. Perkembangan UE menjadi timpang dan hanya menjadikan 

Jerman sebagai negara yang memiliki kekuasaan tinggi dan terus bertumbuh. 

Berbeda dengan negara anggota UE lainnya yang semakin bangkrut seperti 

Yunani, dan mengambil alih ekonomi Italia. Boris juga menyatakan bahwa 

lemahnya perekonomian tersebut karena menggunakan mata uang euro dan hal 

tersebut sangat menguntungkan Jerman di zona euro. Karena pada saat itu, ekspor 

produk Jerman juga semakin meningkat. Sehingga Boris menyatakan Inggris 

harus menjadi pahlawan Eropa, dengan mengadakan Referendum agar Inggris 

bisa melakukan negosiasi yang lebih baik lagi dengan UE untuk mendapatkan 

kesepakatan yang lebih adil dengan UE.
7
 Boris Juga menyatakan kalau UE 

                                                           
6
 Ivorry Chaka, 2014, Alasan Pemerintah Inggris Meratifikasi Traktat Libon ditengah Gelombang 

Eurosceptism, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada hal.9 
7
 Tim Ross, Boris Johnson: The EU wants a superstate, just as Hitler did, diakses dalam 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-

hitler-did/ (14/04/2017 15:23 WIB) 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-hitler-did/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/14/boris-johnson-the-eu-wants-a-superstate-just-as-hitler-did/
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menjadi organisasi yang tidak demokratis karena ketimpangan dari negara 

anggotanya dan hanya menguntungkan beberapa pihak.
8
  

 Menurut Boris Johnson Inggris harus mengadakan referendum, karena 

keanggotaan Inggris di UE membawa kerugian untuk Inggris, karena Inggris bisa 

lebih terbuka lagi bekerjasama dan membuat pasar bersama dengan negara-negara 

lain seperti Tiongkok, Australia, India, dan AS. Inggris juga bisa menekan 

imigran-imigran yang masuk ke Inggris dari UE, karena banyak imigran dari luar 

UE yang masuk ke UE melalui negara-negara seperti Yunani, dan imigran masuk 

ke Inggris. Iuran Inggris selama ini ke UE juga bisa dialihkan pada kepentingan 

lain di Inggris, seperti pembangunan fasilitas publik, dan industri di Inggris. 

Sehingga menurut Boris Johnson, Inggris harus mengadakan Referendum dan 

keluar dari UE.
9
 

 Kedua adalah Michael Gove yaitu menteri kehakiman Inggris yang berasal 

dari partai konservatif yang dilantik sejak 2015. Michael Gove adalah seorang 

euroskeptis dan menginginkan refrendum untuk kebebasan Inggris. Menurut 

biografinya, Michael Gove adalah seseorang yang sering memberontak dan 

memberikan tekanan terhadap sesuatu yang bisa menghalanginya. Hal tersebut 

terlihat saat pertemuan Michael Gove dan David Cameron, dimana Cameron 

dikabarkan sempat membujuk Gove untuk bergabung dengan parlemen David 

                                                           
8
 Walikota London : Inggris Harus keluar dari UE, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160221_dunia_unieropa_borisjohnson 
9
 Amanda Puspita, Pegiat Brexit paparkan Masa depan Inggrisusai Referendum, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160627165425-134-141311/pegiat-brexit-paparkan-

masa-depan-inggris-usai-referendum/ (14/04/2017 20:23 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160627165425-134-141311/pegiat-brexit-paparkan-masa-depan-inggris-usai-referendum/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160627165425-134-141311/pegiat-brexit-paparkan-masa-depan-inggris-usai-referendum/
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Cameron, tetapi Gove meninggalkan tempat makan tersebut dan menolak David 

Cameron.
10

  

Michael Gove merupakan karakter orang yang tidak memperdulikan orang 

lain, dan ia tetap tegas melakukan apa yang diinginkan. Michael Gove sendiri 

menjadi seorang yang euroskeptis dilatarbelakangi oleh masa lalunya, dimana 

pada tahun 1970an bisnis ayahnya bangkrut karena masuknya Inggris ke UE 

sehingga Michael Gove menjadi anti UE.
11

 Pandangan Michael Gove sendiri 

terhadap UE juga menganggap pengaturan didalam UE ini dilakukan oleh Nazi 

dan hanya menguntungkan Jerman. Pandangan tersebut sama seperti dengan apa 

yang dinyatakan oleh Boris Johnson mengenai peran Jerman di UE.
12

  

Michael Gove juga beranggapan bahwa keanggotaan Inggris selama di UE 

merugikan Inggris, karena banyaknya imigran yang masuk dan mencari kerja di 

Inggris. Misalnya untuk pekerjaan guru, banyak imigran yang melamar menjadi 

guru, tetapi Inggris kekurangan guru nasionalnya, untuk mempelajari muatan 

lokal mengenai Inggris. Sehingga Inggris kekurangan guru untuk mata pelajaran 

tersebut.
13

 Pada Grup ini Michael Gove merupakan orang yang tidak peduli 

dengan orang lain dan sering mendominasi agar orang-orang dalam kelompok 

                                                           
10

 Michael Gove the Brains Behind Brexit, diakses dalam http://www.politico.eu/article/michael-

gove-the-brains-behind-brexit/  (08/02/2017 10:10 WIB) 
11

 Steven Carrel, Michael Gove’s Father denies his Company was destroyed by EU policies, 

diakses dalam https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/15/michael-gove-father-company-

eu-policies-fish-processing-aberdeen (08/02/2017 10:56 WIB) 
12

 Josh Lowe, Brexit: Michael GoveCompares Pro EU expert to Nazis, diakses dalam 

http://www.newsweek.com/brexit-eu-referendum-michael-gove-nazis-einstein-473031 

(14/04/2017 20:46 WIB) 
13

 Lucy Powell, Michael Gove shouldn't blame the EU for the problems his own Government 

created, diakses dalam http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/michael-gove-shouldnt-blame-eu-

8158926 (14/04/2017 20:58 WIB) 

http://www.politico.eu/article/michael-gove-the-brains-behind-brexit/
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http://www.newsweek.com/brexit-eu-referendum-michael-gove-nazis-einstein-473031
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juga berfikiran sama dengannya, seperti dalam proses pengadaan Referendum 

Brexit. 

Ketiga adalah Theresa May yang merupakan menteri dalam negeri Inggris 

yang dilantik sejak 2010. Theresa May adalah politisi Inggris yang berasal dari 

partai konservatif. Theresa May juga seorang euroskeptis dan awalnya 

mendukung referendum untuk mengurangi tingkat imigran yang masuk ke 

Inggris, tetapi ia menunggu renegosiasi Inggris dengan UE.
14

 Theresa May 

merupakan orang yang tertutup dan tidak banyak pendapat yang ia keluarkan 

selama proses referendum ini karena ia bukanlah orang yang berani mengambil 

resiko seperti rekannya yang lain. Hal itu juga terlihat dari biografi dari Theresa 

May, sejak masih sekolah pun Theresa May adalah sosok yang tidak banyak 

mengumbar omongan dan tertutup tetapi ia juga sangat terobsesi untuk menjadi 

seseorang seperti Margaret Thatcher dan menjadi pemimpin Inggris.
15

  

 Theresa May memiliki pandangan mengenai UE, dimana UE sebagai 

tempat untuk para imigran dari luar UE masuk melalui negara-negara anggota 

yang memiliki perbatasan yang lemah, Sehingga mereka dengan mudah masuk 

dan bebas untuk masuk ke negara-negara anggota UE yang lain termasuk Inggris. 

Inggris juga menjadi salah satu tujuan utama para imigran untuk mencari 

pekerjaan karena Inggris sebagai negara maju di UE. Sehingga keanggotaan 

Inggris di UE juga memaksa Inggris untuk membuat peraturan ketat untuk 

                                                           
14

 Eudie Pak, Theresa May Biorgaphy, diakses dalam http://www.biography.com/people/theresa-

may-071116 (16/02/2017 12:15 WIB) 
15

 Who is Theresa May? A profile of Britain’s new Prime Minister, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36660372 (16/02/2017 12:20 WIB) 

http://www.biography.com/people/theresa-may-071116
http://www.biography.com/people/theresa-may-071116
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membatasi migran dan hal tersebut cukup merugikan Inggris, karena Inggris 

menerapkan kewajiban di UE untuk kebebasan pergerakan barang,dan jasa.
16

 

Peranan Theresa May dalam grupnya tidak banyak memberi tekanan dan 

mengikuti suara mayoritas untuk menjaga posisinya dalam konservatif dan 

pemerintahan. 

 Keempat adalah George Orsbone yaitu menteri keuangan Inggris yang 

juga berasal dari konservatif sejak taun 2010. George Orsbone merupakan 

politikus yang kurang disukai masyarakat karena sikapnya yang sedikit arogan 

dan cukup dibenci oleh politikus konservatif dan partai buruh karena 

kebijakannya.
17

 Ia adalah politikus senior di konservatif seperti David Cameron 

dan Boris Johnson, tetapi George Orsbone bukanlah menjadi seseorang yang 

berpengaruh dalam kelompoknya seperti Boris Johnson dan David Cameron 

sehingga George merupakan anggota kelompok yang ikut kebulatan suara dalam 

kelompok. Banyak pernyataan yang George Orsbone nyatakan tapi kurang 

berpengaruh dalam keputusan kelompoknya dan kurang didengar. 

 George Orsbone memiliki pandangan yang berbeda dari rekan-rekannya 

yang lain dalam Tory, dimana George Orsbone menyatakan bahwa keanggotaan 

Inggris di UE sangatlah menguntungkan Inggris. UE memiliki kelebihan dan 

peluang keuntungan untuk Inggris pada bidang ekonomi, dengan adanya pasar 

                                                           
16

 Michael Wilkinson, Theresa May's 'chilling and bitter' measures to send illegal migrants home, 

diakses dalam http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/11913723/david-cameron-

conservative-conference-2015-live.html (15/04/2017 09:45 WIB) 
17

 Andy Becket, The Real George Orsbone, diakses dalam 

https://www.theguardian.com/politics/2011/nov/28/real-george-osborne (16/02/2017 13:11 WIB) 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/11913723/david-cameron-conservative-conference-2015-live.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/11913723/david-cameron-conservative-conference-2015-live.html
https://www.theguardian.com/politics/2011/nov/28/real-george-osborne
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tunggal membantu menyukseskan Inggris.
18

 Tetapi UE terkadang terdapat 

ketidakadilan, dimana adanya diskriminasi dari negara pengguna euro dengan 

negara non-euro. Seperti pada saat pemungutan suara untuk memberi bantuan 

pada Athena, UE hanya mengadakan pemungutan suara hanya dengan negara-

negara anggota pengguna euro, dan Inggris tidak terlibat. Hal tersebut dirasa harus 

diubah karena UE harus adil dalam memutuskan dengan seluruh anggota UE. 

Inggris harus melakukan perubahan dengan melakukan negosiasi reformasi 

Inggris dan UE.
19

 

 David Cameron sendiri merupakan seorang PM yang terinspirasi dari 

Tony Blair, sehingga ia pun dijuluki sebagai “ pewaris Blair “. David Cameron 

juga menjadi victim of groupthink karena terpengaruh dari sejarah pemimpin 

Inggris terdahulunya seperti MacMillan yang memerintah dengan kabinet 

grupnya, dan Tony Blair yang memimpin dengan didominasi oleh kabinet, dan ia 

sering melakukan pertemuan informal dengan orang-orang terdekatnya dalam 

kabinet lalu diumumkan pada rapat formal kabinet.
20

  

 Sebelum masa kepemimpinan David Cameron tahun 2015, pada masa 

kepemimpinannya yang pertama tahun 2010, Saat partai konservatif berkoalisi 

dengan partai Liberal Demokrat, David Cameron juga memiliki inner circle yang 

dinamakan ”The Quad” yang terdiri dari beberapa orang yaitu Nick Clegg 

                                                           
18

 Osborne: We should think of EU as a “single market of free trade”, diakses dalam 

http://openeurope.org.uk/daily-shakeup/osborne-we-should-think-of-eu-as-a-single-market-of-

free-trade/ (15/04/2017 13:51 WIB) 
19

 Alex Barker, George Osborne makes shielding City priority in EU talks, diakses dalam 

https://www.ft.com/content/a3187d7a-570e-11e5-9846-de406ccb37f2 (15/04/2017 13:55 WIB) 
20

 Theo Cox Dogson, The relationship between David Cameron and his Cabinet, diakses dalam 

http://alevelpolitics.com/camerons-cabinet-relationship/ (07/03/2017 21:26 WIB) 

http://openeurope.org.uk/daily-shakeup/osborne-we-should-think-of-eu-as-a-single-market-of-free-trade/
http://openeurope.org.uk/daily-shakeup/osborne-we-should-think-of-eu-as-a-single-market-of-free-trade/
https://www.ft.com/content/a3187d7a-570e-11e5-9846-de406ccb37f2
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merupakan wakil perdana menteri, Danny Alexander merupakan sekertaris 

keuangan, dan George Orsbone merupakan menteri keuangan Inggris.
21

 Maka 

dengan kebiasaan Inggris yaitu kebijakan Inggris dibuat oleh kabinet Inggris dan 

disampaikan oleh Perdana Menteri, maka David Cameron menjadi bagian dalam 

groupthink tersebut. Sebagian besar aktor-aktor dalam Tory menganggap bahwa 

UE bukanlah organisasi yang menguntungkan Inggris, banyak permasalahan yang 

ada di UE yang seharusnya diubah untuk mendapatkan keadilan untuk setiap 

negara anggotanya. Sehingga pandangan-pandangan tersebut yang juga 

berpengaruh kepada alasan dari Tory  untuk mengadakan Referendum Brexit. 

3.2 Hubungan David Cameron dengan Tory dari segi Politik dan non Politik 

 David Cameron memiliki hubungan yang cukup erat dengan orang-orang 

dalam Tory Political Cabinet selama menjadi politisi konservatif maupun diluar 

urusan politik, hubungan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama adalah hubungan dengan Boris Johnson, dimana hubungan Boris 

Johnson dengan Cameron tidak hanya sebatas dalam partai konservatif, mereka 

adalah teman saat kuliah di Eton College.
22

 Boris dua tingkat lebih senior 

daripada Cameron, dan Boris merupakan seorang yang berbakat dan berpengaruh 

di Eton dan berbeda dengan Cameron yang tidak banyak berpengaruh di Eton. 

Sehingga David Cameron lebih menghormati Boris Johnson yang dulunya adalah 

ketua The Bullingdon Club di Eton yaitu klub berburu dan kriket, dimana 

                                                           
21

 The Quad and Cabinet Goverment, diakses dalam http://alevelpolitics.com/the-quad-and-

cabinet-government/ (07/03/2017 21:45 WIB) 
22

 Michael Cockerell, David Cameron and Boris Johnson : Friendship who fell out, diakses dalam 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/22/david-cameron-boris-johnson-friends-

eton-oxford-eu-referendum (21/03/2017 09:53 WIB) 

http://alevelpolitics.com/the-quad-and-cabinet-government/
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/22/david-cameron-boris-johnson-friends-eton-oxford-eu-referendum
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Cameron juga menjadi anggota dalam klub tersebut. Masa lalu tersebut juga 

terbawa hingga saat mereka ada di partai Konservatif.
23

 Pada pemerintahan 

Inggris mereka juga memiliki hubungan yang cukup dekat dalam satu partai 

konservatif, dan juga peran masing-masing yang berpengaruh satu sama lain, 

dimana Boris Johnson adalah walikota London sebagai ibu kota Inggris dan David 

Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris. Kemajuan Inggris juga didukung oleh 

kemajuan dari London. Sehingga David Cameron dan Boris Johnson merupakan 

sahabat sejak masih sekolah. 

Kedua adalah Hubungan David Cameron dengan Michael Gove, Michael 

Gove merupakan bapak baptis anak dari David Cameron yaitu Ivan Reginald 

Cameron. Hubungan keduanya sangat dekat, keluarga dari David Cameron dan 

Michael Gove adalah kerabat dekat, dimana mereka sering bepergian bersama, 

anak-anak dari keduanya juga adalah teman dekat di sekolah, hubungan keduanya 

sangat dekat seperti saudara. Istri dari Michael Gove yaitu Sarah Vine juga 

menjadi Ibu baptis dari anak David Cameron, yaitu Florence Rose Cameron.
24

  

Hubungan keduanya juga terjalin sejak Michael Gove membuat lembaga 

think-tank dengan David Cameron dan Steve Hilton. Michael Gove masuk 

menjadi parlemen pada tahun 2005 berkat bantuan dari David Cameron. Michael 

Gove juga membantu David Cameron dalam mempersiapkan diri pada setiap 

                                                           
23

 James Kirkup, A wrestling match between Boris Johnson and David Cameron reveals the true 

nature of their rivalry, diakses dalam http://www.telegraph.co.uk/news/politics/boris-

johnson/12167126/A-wrestling-match-between-Boris-Johnson-and-David-Cameron-reveals-the-

true-nature-of-their-rivalry.html (21/03/2017 10:55 WIB) 
24

 Nick Robinson, David Cameron and Michael Gove : a torn Friendship, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36548748 (15/04/2017 21:07 WIB) 
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http://www.telegraph.co.uk/news/politics/boris-johnson/12167126/A-wrestling-match-between-Boris-Johnson-and-David-Cameron-reveals-the-true-nature-of-their-rivalry.html
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36548748


 

54 

 

minggunya untuk sesi “Prime Minister’s Question” di parlemen Inggris.
25

 

Hubungan David Cameron juga terdapat dalam kabinet kerja, pada periode 

kepemimpinan David Cameron yang pertama, yaitu 2010-2015 Sekretaris negara 

untuk pendidikan dan di periode kedua yaitu 2015-2016 Michael Gove menjadi 

menteri kehakiman Inggris. Hubungan keduanya cukup dekat baik secara politik 

maupun hubungan non-politik. 

Ketiga adalah Hubungan David Cameron dengan George Orsbone. David 

Cameron merupakan bapak baptis anak-anak Geoorge Orsbone yaitu Luke dan  

Liberty Orsbone.
26

 George Orsbone juga merupakan anggota dari The Bullingdon 

Club, dan keanggotaan tersebut sama dengan David Cameron dan Boris Johnson. 

Pada tahun 2007, George Orsbone dan David Cameron semakin dekat karena 

keduanya menjadi anggota dari parlemen Inggris. Hingga David Cameron 

memimpin sebagai Perdana Menteri Inggris di periode II, George Orsbone 

menjabat sebagai menteri keuangan Inggris. George Orsbone dan David Cameron 

merupakan kerabat yang kompak dan saling mendukung satu sama lain, George 

Orsbone juga mendukung David Cameron dalam melakukan renegosiasi UE. 

Sehingga hubungan keduanya cukup baik hingga pelaksanaan referendum. 

Keempat adalah hubungan David Cameron dengan Theresa May. 

Hubungan keduanya lebih kepada hubungan politik, dimana pada saat masa 

kepemimpinan periode I David Cameron, Theresa May menjabat sebagai menteri 
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kesetaraan dan perempuan, pada tahun 2012 terjadi perombakan kabinet dan 

Theresa May menjadi menteri dalam negeri Inggris dari tahun 2012-2016.
27

 

Hubungan keduanya tidak terlalu dekat seperti Michael Gove, Boris Johnson, dan 

George Orsbone. Theresa May merupakan orang yang cukup tertutup, hubungan 

dengan David Cameron juga tidak sebaik rekan tory lainnya. Theresa may adalah 

rekan David Cameron yang dijuliki “Submarine May”, karena saat David 

Cameron membutuhkan Theresa May, tetapi Theresa May menghilang.  

Menurut David Cameron, Theresa May tidak menolongnya untuk proses 

negosiasi, dan Theresa May memperdebatkan Jerman menolak kesepakatan “rem 

darurat” terhadap pergerakan imigran UE yang diminta Inggris pada UE.
28

 

Hubungan keduanya tidak terlalu baik, seperti terdapat beberapa perlakuan David 

Cameron yang dianggap Theresa May sebagai penghinaan, karena David 

Cameron mengambil alih tugasnya dalam memberantas ekstrimisme dan kendali 

Imigrasi. Sehingga pada hubungan keduanya tidak terlalu baik, dan Theresa May 

juga tidak sepenuhnya mendukung David Cameron dalam renegosiasi UE.
29
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