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BAB II 

KEANGGOTAAN INGGRIS DALAM UNI EROPA 

 

Dalam bab ini berisikan penjabaran mengenai keanggotaan Inggris dalam 

Uni Eropa. Inggris pertama kali bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973, 

ketika Inggris melihat keberhasilan yang dicapai oleh Uni Eropa dalam 

memajukan perekonomian negara-negara di Uni Eropa. Inggris memiliki sejarah 

yang cukup panjang dengan Uni Eropa, bahkan sejak Inggris belum bergabung 

dengan Uni Eropa. Inggris memiliki kontribusi yang besar terhadap Uni Eropa.
1
  

2.1 Masuknya Inggris dalam Keanggotaan Uni Eropa 

 Inggris merupakan sebuah negara yang telah menganut sistem demokrasi 

sejak lama dimana pada saat Piagam Magna Charta ditandatangani. Piagam 

Magna Charta berperan membentuk kekuasaan monarki yang terbatas, dimana 

hukum yang berlaku bukan hanya untuk rakyat akan tetapi juga berlaku untuk 

para bangsawan dan keluarga kerajaan.
2
 Magna Charta memiliki nama lain Magna 

Charta Libertatum (The Great Charter of Freedoms) dibuat pada masa 

pemerintahan Raja John (King Of England) dan diberlakukan untuk raja-raja 

Inggris yang berkuasa setelahnya.
3
 Piagam Magna Charta memiliki tiga butir 

prinsip yaitu, pertama adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja Inggris, kedua 

menjadikan HAM lebih penting dibandingkan keadaulatan atau kekuasaan raja, 

selanjutnya yang ketiga, menyangkut masalah penting kenegaraan contohnya 

                                                           
1
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pajak diharuskan mendapatkan persetujuan bangsawan, yang keempat berisikan 

aturan mengenai tidak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan, 

diperkosa, dirampas kekayaannya dan diasingkan diluar pertimbangan hukum.
4
 

Inggris merupakan sebuah negara kepulauan sehingga terpisah dengan 

negara-negara Eropa lain yang berada dalam satu benua. Letak geografis Inggris 

ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi Inggris apabila ditinjau dari 

sisi pertahanan seperti yang terjadi pada masa pemeintahan Ratu Elizabeth I dan 

pada perang dunia II. Sebagai contoh, masa pemerintahan Ratu Elizabeth I Inggris 

berhasil mengalahkan armada besar spanyol yang merupakan keuntungan dari 

keadaan alam Inggris, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1588 . Keuntungan 

lain yang diperoleh Inggris adalah pada Perang Dunia II Inggris merupakan satu-

satunya negara Eropa Barat yang berhasil lolos dari penyerangan tentara NAZI 

Jerman meskipun Inggris pada saat itu juga mendapat serangan dari udara.
5
   

 Pasca terjadinya perang dunia II, Inggris mengalami perubahan dimana 

perokonomian Inggris mengalami kekacauan. Inggris menjadi negara dengan 

hutang terbesar didunia. Akibatnya pada tahun 1947, Inggris memberikan 

kemerdekaan kepada India yang disusul pengembalian kekuasaan kepada negara-

negara jajahan Inggris lainnya.
6
 Hal ini mendorong Inggris untuk tetap 

mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat. Sehingga menyebabkan 

Inggris menjadi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 

                                                           
4
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 Hingga pada tahun 1960 pandangan Inggris terhadap hubungan luar 

negerinya mengalami perubahan, Inggris mulai membagi prioritas hubungan tidak 

hanya dengan Amerika Serikat, namun Inggris juga mulai menjalin kerjasama 

dengan negara anggota Uni Eropa yaitu Belanda, Belgia, Luxemburg, Italia, 

Jerman dan Perancis yang merupakan negara yang mendeklarasikan adanya 

European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1951.  

 Terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) bermula dari 

adanya rancangan kerjasama dari Menteri Luar Negeri Perancis pada tahun 1950 

mengenai integrasi Industri batu bara dan baja yang dikenal dengan Schuman 

Plan. ECSC terbentuk melalui The Treaty of Paris yang ditandatangani pada 

tanggal 18 April 1951. ECSC memiliki tujuan utama yaitu ingin menghapus 

adanya hambatan dalam bidang perdagangan dan mewujudkan suatu pasar 

bersama sehingga hasil produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja 

dari negara-negara anggotanya dapat beredar dengan bebas. The treathy of paris 

ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan 

Perancis.
7
 

 Kemudian pada tanggal 1-2 Juni 1955, mentri luar negeri dari keenam 

negara tersebut menandatangani the Treaty Of Rome,  di Messina Itali dan 

menghasilkan keputusan untuk memperluas integrasi Eropa ke seluruh bidang 

Ekonomi.
8
 Hasil tersebut membawa keenam negara untuk menandatangani 

European Atomic Energy Community (EAEC), yang biasa dikenal dengan 

Euroatom dan European Economic Community (EEC) yang mulai diberlakukan 
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pada 1 Januari 1958. Tujuan dari adanya EEC treaty ini adalah adanya pencapaian 

Customs Union yang harus melakukan penghapusan pada customs duties, import 

quotas dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota. Lalu, 

adanya implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijkan nasional 

anggota, yang biasa disebut dengan, 4 freedom of movement yang meliputi barang, 

jasa, pekerja dan modal.
9
 

Pada masa sebelum terjadi Perang Dingin, Inggris lebih memilih untuk 

menjalin kerjasama dengan negara di seberang Samudera Atlantik, khususnya 

dengan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut sering disebut dengan “Atlanticist”. 

Hal ini terlihat ketika Inggris mendukung Amerika Serikat dalam menjalankan 

operasi Perang Dingin dan bergabungnya Inggris dengan NATO. 
10

 

Selanjutnya pada 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan 

Perancis menandatangi Perjanjiang Schengen, yang menghasilkan kesepakatan 

penghapusan pemeriksaan di perbatasan mereka dan adanya jaminan pergerakan 

bebas warna negara. Perjanjian ini kemudian juga berkembang ke beberapa negara 

lain yaitu, Italia (1990), Portugal (1991), Yunani (1992), Austria (1995), 

Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).
11

 

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu adanya Single Act di Brussels pada 

tahun 1987, masyarakat Eropa pada saat itu mengusulkan pembentukan sebuah 

Pasar Tunggal Eropa, atau yang biasa disebut Single European Act. Single Act ini 

                                                           
9
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menghasilkan adanya pelembagaan reguler antara kepala negara dan/atau 

pemerintah negara anggota Masyarakat Eropa yang paling tidak harus melakukan 

pertemuan satu kali dalam satu tahun. Lalu, adanya aturan mengenai seluruh 

persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus 

mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa.
12

 

Selanjutnya adalah The Treathy Of Maastricht atau juga disebut dengan 

Treaty on European Union yang pada saat itu di tandatangi di Maastricht pada 7 

Februari 1992 dan mulai diberlakukan pada 1 November 1993. TEU ini 

menghasilkan kesepakatan untuk mengubah European Communities (EC) menjadi 

European Union ( EU). Perjanjian ini kemudian menghasilkan Tiga Pilar 

kerjasama Uni Eropa yaitu, European Communities, Common Foreign and 

Security Policy, dan Justice and Home Affairs.
13

 

 Proses bergabungnya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa mengalami 

dinamika yang panjang. Tidak mudah bagi Inggris untuk meyakinkan negara 

anggota Uni Eropa terutama Perancis agar dapat menerima Inggris sebagai 

anggota Uni Eropa. Pada 31 Juli 1961 Perdana Menteri Harold Macmillan yang 

berasal dari partai konservatif menyatakan akan mengajukan keanggotaan Inggris 

dalam European Economic Community (EEC) sehingga pada saat itu dimulailah 

perundingan resmi antara Inggris dan EEC untuk membuat kesepakatan mengenai 

keanggotaan Inggris. Namun, perundingan tersebut memunculkan banyak 

persoalan salah satunya adalah persoalan mengenai sektor pertanian yang sangat 

sensitif bagi anggota EEC. Pada saat itu Inggris melakukan impor terhadap hasil 
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pertaniannya sehingga Inggris tidak memerlukan proteksi terhadap hasil pertanian 

yang dihasilkan. Berbeda dengan anggota EEC lainnya yang sangat melindungi 

hasil pertaniannya sehingga petani di Eropa kontinen mendapat perlakuan 

Istimewa dari masing-masing pemerintahan negaranya dan diisolasi dari pasaran 

dunia, dikarenakan pengahasilan petani Eropa relatif rendah sedangkan ongkos 

produksi sangat tinggi.
14

 

 Proses perundingan mengenai keanggotaan Inggris berlangsung alot, hal 

itu disebabkan oleh keraguan Presiden Prancis yang pada saat itu dipimpin oleh 

Charles de Gaulle terhadap Inggris yang  menganggap bahwa Inggris dan negara-

negara EEC sangat berbeda. De Gaulle khawatir apaila Inggris masuk kedalam 

anggota EEC akan membawa pengaruh terhadap negara-negara EEC lainnya 

sehingga dapat mengubah kesepakatan yang telah dibuat oleh Perancis dan enam 

anggota lainnya.  

Kekhawatiran Perancis meningkat ketika Inggris melakukan 

penandatanganan persetujuan pertahanan dengan Amerika Serikat pada 21 

Desember 1962.
15

 Adapun persetujuan tersebut mengenai penyerahan hak 

pertahanan nuklir Inggris kepada Amerika Serikat sehingga jika Inggris menjadi 

anggota EEC berakibat pada Amerika Serikat yang akan mempunyai pengaruh 

langsung terhadap EEC. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Perancis 

yang ingin Eropa lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Hingga pada 14 Januari 
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1963, Presiden Gaulle memutuskan untuk menolak keinginan Inggris untuk 

bergabung dalam keanggotaan EEC. 
16

 

 Terjadinya penolakan yang dilakukan oleh Presiden Charles de Gaulle 

tidak membuat Inggris berhenti begitu saja. Pada April 1966, dibawah 

pemerintahan PM Harold Wilson yang berasal dari partai Buruh kembali 

mengajukan permohonan keanggotaam Inggris dalam EEC. Pada saat itu, 

permasalahan yang menyebabkan ditolaknya Inggris pada pemohonan pertama 

pada tahun 1961-1963 seperti masalah pertanian dan persemakmuran sudah 

berhasil diselesaikan.
17

 Namun, usaha Inggris kembali terhambat kare Presiden 

Charless de Gaulle kembali menolak Inggris untuk bergabung dalam keanggotaan 

Uni Eropa pada Mei 1967.  

Presiden de Gaulle beranggapan Inggris belum sepenuhnya siap untuk 

masuk kedalam keanggotaam EEC karena hubungan khusus yang dimiliki dengan 

Amerika Serikat. Tidak hanya itu, penolakan terhadap keanggotan Inggris dalam 

EEC juga diragukan oleh anggota EEC yang lain dikarenakan mereka khawatir 

akan terbebani dengan perekonomian Inggris. Sehingga usaha Inggris untuk 

menjadi anggota EEC kembali mengalami kegagalan.
18

 Dari penjabaran diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa selama Presiden de Gaulle masih menjabat 

sebagai Presiden Prancis maka masuknya Inggris dalam keanggotaan EEC akan 

terus terhambat.  

 EEC berubah menjadi European Community (EC) pada 1 Juli 1967 yang 

merupakan gabungan dari ECSC High Autortithy, EEC Commission, dan 
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Euroatom Commision. Selain itu, European Community juga dibentuk dewan, 

komisi dan parlemen Eropa sehingga memudahkan adanya manajemen kebijakan 

bersama yang diterapkan oleh European Community.
19

  

Hingga pada tahun 1969, Presiden de Gaulle resmi mengundurkan diri 

sebagai Presiden Perancis dan digantikan oleh George Pompidou. Pada saat itu, 

perancis dibawah kepemimpinan George Pompidou menyatakan tidak akan 

mempersulit Inggris ataupun negara Eropa lain untuk bergabung dengan 

keanggotaan EC namun dengan syarat perluasan keanggotaan tersebut tidak akan 

merugikan kemajuan yang telah dicapai oleh Uni Eropa sebelumnya.
20

 

Dengan melalui serangkaian perundingan yang intensif antara Masyarakat 

Eropa dan Inggris dan calon anggotan lainnya (Norwegia, Denmark. Dan 

Republik Irlandia) dimulai pada 30 Juni 1970 hingga pada akhirnya pada tanggal 

23 Juni 1971 Dewan Menteri Masyarakat Eropa menyatakan bahwa perundingan-

perundingan tersebut telah menghasilkan dasar-dasar yang kuat untuk 

keanggotaan Inggris dan kandidat lain dalam keanggotaan EC. Pada januari 1973 

Inggris pada akhirnya secara resmi menjadi anggota EC.
21 

2.2 Integrasi Uni Eropa Dalam Perspektif Inggris 

 Pada tahun 1973 Inggris bergabung dengan European Community (EC). 

Inggris pertama kali melakukan kerjasama dengan Uni Eropa ketika Inggris 

dilanda krisis ekonomi pasca perang dunia II. Selain itu, Inggris merupakan 
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pelopor penting adanya Revolusi Industri di Eropa, yang juga merupakan pencetus 

istilah gold, gospel, glory di Uni Eropa.
22  

 Hancurnya perekonomian Inggris setelah Perang Dunia II menyebabkan 

menyebabkan Inggris berada pada keadaan dilema, dimana Inggris harus 

berpegang teguh pada prinsipnya yang beranggapan bahwa Inggris merupakan 

negara Independen yang berarti tidak membutuhkan bantuan negara Eropa lain, 

atau harus tunduk pada negara Eropa lain kecuali negara Eropa Timur karena 

pengaruh komunis yang kuat. Pada saat itu, Inggris yang dipimpin oleh Clement 

Attle yang berasal dari partai buruh diundang untuk mengikuti perundingan 

wacana pembentukan ECSC tahun 1950. Akan tetapi, Inggris menolak tawaran 

tersebut dikarenakan Attle menillai bahwa kerjasama dengan ECSC dinilai 

bertolak belakang dengan prinsip nasionalisme yang dimiliki Inggris.
23

  

Pada mulanya, Inggris memilih untuk menginisiasi EFTA (European Free 

Trade Association) yang merupakan kelompok perdagangan yang ditujukan untuk 

negara-negara di Eropa yang tidak masuk kedalam keanggotaan EEC pada saat 

itu.
24

 Namun, pada kenyataannya keberhasilan EFTA tidak dapat menandingi 

keberhasilan yang dicapai oleh EEC yang pada saat itu berkembang sangat pesat 

hingga mengakibatkan negara-negara EFTA tertarik untuk bergabung dengan 

EEC. 
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 Sampai pada akhirnya, Inggris, Denmark, Irlandia dan Norwegia 

mengajukan diri untuk bergabung dengan EEC. Inggris memutuskan untuk 

bersatu dengan EEC seperti negara Eropa yang lain dikarenakan Inggris tidak 

dapat bebas melakukan perdagangan seperti Jerman, Italia, Spanyol dan Perancis.  

Inggris juga melihat adanya peluang keuntungan bagi Inggris mengingat 

perkembangan EEC dalam bidang pasar bersama yang mencakup Customs 

Unions, yang merupakan kebijakan dimana tidak adanya beban hambatan tarif 

maupun non tarif dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam lingkup 

anggota EEC. Bidang lain yang dinilai dapat memberi kemudahan adalah dengan 

adanya kebijakan mengenai kebebasan pergerakan manusia, jasa, barang dan 

modal diantara negara EEC atau yang biasa disebut dengan 4 Freedom of 

Movement.
25

 

 Sejalan dengan bergabungnya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa 

munculah pro dan kontra dari pihak Inggris. Pada saat Partai Buruh memimpin 

terjadi perdebatan mengenai keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Sehingga 

diadakan referendum dan hasilnya 67,2% memilih untuk tetap bertahan di dalam 

keanggotaan Uni Eropa.
26

 Munculnya rasa skeptis rakyat Inggris terhadap Uni 

Eropa terjadi sejak sebelum bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa. 

 Seiring dengan semakin berkembangnya Uni Eropa semakin berkembang 

pula Euroscepticisme di wilayah lain. Euroscepticisme merupakan perasaan 

keraguan atau skeptis terhadap adanya Integrasi Uni Eropa. Hal tersebut semakin 

diperkuat dengan adanya krisis utang zona euro. Selain itu, masalah lain yang 
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timbul adalah bertambahnya jumlah Imigran yang dianggap sebagai masalah 

serius bagi Inggris. 

 Disisi lain, Inggris juga menganggap bahwa beberapa kebijakan Uni Eropa 

berakibat pada terhambatnya pertumbuhan Inggris baik dari segi ekonomi maupun 

pertumbuhan Imigran yang datang sampai pada masalah kedaulatan Inggris yang 

dinilai telah diintervensi Uni Eropa. Inggris menilai bahwa kebijakan Uni Eropa 

dinilai hampir tidak memberikan keuntungan yang signifikan sehingga hal 

tersebut berakibat pada berlangsung atau tidaknya keanggotaan Inggris terhadap 

Uni Eropa.
27

  

Sejak saat itu, Inggris telah memberlakukan kebijakan yang bertentangan 

dengan anggota lain seperti Jerman dan Perancis. Inggris menilai dibalik sikap 

ambisius menilai bahwa Uni Eropa masih banyak kelemahan. Inggris juga menilai 

bahwa Uni Eropa juga membatasi kedaulatan yang dimiliki Inggris, seperti 

contohnya mengenai kemakmuran orang banyak.  

Adapun kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan Inggris adalah 

mengenai European Monetary Union (EMU) yang dijalankan oleh bank sentral di 

semua negara-negara Eropa dan bertugas menjaga tingkat inflasi dianggap tidak 

demokratis dimana pemilihan yang dilakukan dipilih secara demokratis, 

sedangkan pada dasarnya European Monetary Union (EMU) memegang 

wewenang besar. Menurut pandangan Inggris sangat tidak pantas apabila 

perekonomian suatu negara diarahkan oleh pihak lain yang bukan berasal dari 

negara sendiri bahkan bukan tinggal di negara sendiri. Sedangkan, kebijakan 

                                                           
27

 Ibid, hal,3 



41 
 

tersebut dinilai secara sepihak meminta negara lain untuk menggunakan aturan 

ekonomi yang ditetapkan Uni Eropa.
28

 

Selanjutnya, adanya peran EMU dalam menjaga inflasi dan harga dinilai 

tidak memperdulikan jumlah pekerjaan ataupun jumlah uang yang harus dimiliki 

bank ditengah hutang yang dimiliki individu, asalkan jumlah inflasi dan harga 

terjaga. Seperti halnya yang terjadi di Spanyol dan Irlandia dimana untuk 

mengatasi pengangguran harus melakukan pengetatan dan pemotongan subsidi, 

sehingga dampak melemahnya euro dinegara tersebut tidak terjadi. Berbeda 

dengan Inggris, biarpun mereka bisa menangkis dampak melemahnya Euro 

dengan poundsterling, terdapat masalah lain yang memberatkan Inggris dalam hal 

penanganan terhadap migrasi penduduk dari negara anggota Uni Eropa yang 

sedang mengalami pelemahan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya lapangan 

pekerjaan baik bagi warga negara asli Inggris maupun warga negara pendatang, 

dikarenakan pendatang dan penduduk asli Inggris harus diberlakukan sama.
29

 

Hal lain yang dikritik oleh Inggris adalah mengenai korelasi antara 

efektivitas dan perdagangan Eropa-Inggris. Graeme Leach yang merupakan 

seorang dan direktur kebijakan di institut direksi dan seorang konsultan perubahan 

ekonomi dan sosial di beberapa perusahaan di Inggris mengkritik bahwa dengan 

adanyya mata uang tunggal maka ekonomi Inggris masuk kedalam konvergensi 

yang berarti performa perekonomian Inggris tergantung pada performa ekonomi 

negara-negara Eropa. 
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Adanya permasalahan-permasalahn tersebut kemudian mengakibatkan 

penurunan rasa kepercayaan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa. Pada tahun 

2014 kemudian dilakukan jajak pendapat guna mengetahui penilaian masyarakat 

terhadap integrasi Uni Eropa. Salah satunya adalah jajak pendapat yang dilakukan 

oleh lembaga eurobarometer yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai pada 

tanggal 14 Juni 2014. Indikator yang dinilai dalam jajak pendapat ini menunjukan 

adanya kenaikan tingkat euroscepticisme di Inggris. Mayoritas rakyat Inggris 

yaitu sebanya 63% menilai bahwa kurang memiliki peran terhadap Uni Eropa.
30

 

Indikator lain yang dinilai dalam jajak pendapat ini adalah adanya 

kepercayaan, kepercayaan merupakan hal yang dianggap penting didalam suatu 

tatanan politik, dikarenakan dapat mempengaruhi adanya stabilitas sistem politik. 

Sehingga dengan rendahnya kepercayaan rakyat Inggris terhadap Uni Eropa. 

Kepercayaan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa tergolong rendah yaitu 

sebesar 61% rakyat Inggris tidak percaya dengan adanya integrasi Uni Eropa.
31

 

Selain penilaian mengenai kepercayaan masyarakat Inggris terhadap Uni 

Eropa, penilaian yang dilakukan kemudian dispesifikan lagi, yaitu mengenai 

institusi-institusi yang didalam Uni Eropa seperti Parlemen Uni Eropa, Komisi 

Uni Eropa, dan Bank Sentral Uni Eropa. Hasil jajak pendapat tersebut 

menunjukan sebesar 57% rakyat Inggris tidak mempercayai Parleme Uni Eropa, 

sedangkan 21% memepercayai Parlemen Uni Eropa. Sedangkan mengenai 

kepercayaan terhadap Komisi Uni Eropa yaitu sebesar 48% masyarakat Inggris 

                                                           
30
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tidak mempercayai Uni Eropa dan 17 % rakyat Inggris mempercayai Uni Eropa. 

Mengenai keprcayaan rakyat Inggris terhadap bank sentral menunjukkan angkat 

43% Inggris tidak mempercayai bank sentral sedangkan 18% rakyat Inggris 

percaya dengan keberadaan Bank Central.
32

 

Aspek lain yang masuk dalam penilaian jajak pendapat yang dilakukan ini 

adalah mengenai kebijakan ekonomi dan moneter dengan mata uang tunggal euro. 

Hasil dari jajak pendapat tersebut sebanyak 73% masyarakat Inggris menolak 

pengadopsian mata uang euro.
33

   

2.3 Keputusan  Inggris Keluar Dari Uni Eropa 

Keberhasilan Inggris bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa tidak 

membuat Inggris tunduk begitu saja dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Uni Eropa. Tidak mudah bagi Inggris ketika harus menyesuaikan diri dengan 

aturan-aturan Uni Eropa. Akan tetapi, disisi lain masuknya Inggris dalam 

keanggotaan Uni Eropa dinilai sebagai sebuah prestasi bagi Pemerintahan 

Inggris.
34

  

Inggris tentunya memperoleh keuntungan dan kemudahan selama 

bergabung dengan Uni Eropa. Diantaranya dalam bidang perdagangan 

Internasional, dimana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif untuk 

perdagangan dalam Uni Eropa.
35

 Dengan adanya kebijakan  tersebut dinilai dapat 

memberikan kemudahan dalam kegiatan ekspor Inggris ke negara-negara anggota 
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Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa yang menjadi tempat pemasaran 

terbesar produk-produk Industri Inggris antara lain Jerman, Perancis, Belgia, 

Belanda dan negara lainnya. Sehingga tidak ada pemberlakuan tarif untuk sesama 

anggota Uni Eropa.
36

 Dengan adanya pasar tunggal Eropa maka memudahkan 

Inggris untuk memasarkan hasil industrinya sehingga berdampak pada 

pertumbuhan perekonomian Inggris.  

Kegiatan  pasar tunggal Uni Eropa dinilai dapat memudahkan Inggris 

dalam kegiatan ekspor dan bea cukai. Dimana, tercatat ekspor Inggris mencapai 

angka sebesar 51,4% ke negara-negara anggota Uni Eropa. Menurut CBI 

(Confederation of British Influence) bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa 

diperkirakan keuntungan yang diperoleh Inggris mencapai  4-5% dari total GDP 

atau senilai dengan 62-78 milyar Euro pertahun.
37

 

 Dengan adanya kebijakan Uni Eropa mengenai perdagangan luar negeri 

negara anggotanya mengakibatkan keuntungan bagi Inggris dikarenakan Ekspor 

hasil Industri Inggris terhadap negara anggota Uni Eropa terbebas dari tarif 

ekspor, hambatan non tarif seperti pemberlakuan standarisasi produk dan 

kemudahan lain dalam sektor perdagangan.
38

 Pada tahun 2016, tercatat jumlah 

total kegiatan ekspor Inggris ke Uni Eropa sebesar 48% dari total keseluruhan 

ekspor Inggris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila ditinjau dari sisi 
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perdagangan, Inggris mendapat keuntungan dalam keanggotaannya di Uni 

Eropa.
39

  

Bergabungnya Inggris dalam keanggotaaan Uni Eropa mengakibatkan 

kegiatan negosiasi perdagangan yang dilakukan Inggris terhadap negara-negara di 

dunia lebih terjamin. Negara di luar anggota Uni Eropa diwajibkan melakukan 

negosiasi ulang mengenai kesepakatan perdagangan dikarenakan Uni Eropa 

merupakan pasar terbesar di dunia. Selain itu, keamanan masyarakat Inggris lebih 

terjamin ketika masuk dalam kawasan Uni Eropa, sehingga dapat membantu 

perbaikan kualitas hidup dan kualitas demokrasi di Inggris.
40

 

Keuntungan lain yang diperoleh Inggris selama bergabung dalam 

keanggotaan Uni Eropa yaitu banyaknya investor yang datang untuk menanamkan 

modal ke Inggris sehingga mendapat kemudahan untuk masuk kedalam pasar Uni 

Eropa.
41

 Sejak adanya pasar tunggal Uni Eropa berdampak pada semakin luasnya 

investasi didalam Uni Eropa.
42

 Diantara anggota Uni Eropa lain Inggris 

merupakan tujuan destinasi penanaman modal asing terbesar, data dari UNCTAD 

menyebutkan dalam kurun waktu 2010-2014 rata-rata penanaman modal asing di 

Inggris rata-rata mencapai US$ 56 miliar pertahun.
43

 Sedangkan menurut CBI 

keuntungan yang diperoleh Inggris dari saham yang masuk kedalam FDI ( 
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Foreign Direct Investment ) nilai investasinya mencapai lebih dari $1,2 triliyun 

pada tahun 2011.
44

 

Dengan banyaknya penanam modal di Inggris dapat membantu 

peningkatan perekonomian Inggris selain itu juga mengurangi tingkat 

pengangguran di Inggris, dengan banyaknya Investor di Inggris maka jumlah 

perusahaan asing meningkat sehingga lapangan kerja juga banyak tercipta dari 

situ. Hal tersebut diperkuat dengan adanya laporan pada Oktober 2015 dari CEBR 

( Centre for Economics and Business Research ) yang berisikan data sebanyak 3,1 

juta lapangan pekerjaan yang tersedia di Inggris berada di bidang ekspor yang 

dilakukan Inggris ke Uni Eropa.
45

 Selain adanya kegiatan ekspor hasil industri 

keuntungan lain yang diperoleh Inggris adalah adanya bantuan subsidi yang 

diberikan oleh Uni Eropa terhadap para petani. Dapat dipastikan lapangan 

pekerjaan yang tersedia untuk 476.000 orang yang berhubungan langsung dalam 

bidang pertanian dan industri.
46

 

Keuntungan lain yang diperoleh adalah adanya perlindungan terhadap 

konsumen, dengan adanya undang-undang didalam tubuh Uni Eropa yang 

menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dipelakukan secara adil 

dalam kegiatan jual beli. Jaminan terhadap konsumen diatur  dalam piagam hak 

asasi dasar dan traktat-traktat Eropa sebagai berikut : (1) Perlakuan adil; (2) 

Produk yang memenuhi Standar; (3) Hak ganti rugi apabila terjadi kesalahan.
47
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Sehingga dengan adanya aturan tersebut kepuasan yang diperoleh konsumen dapat 

terjamin, baik dalam bidang makanan maupun Industri.  

 Selain itu, bergabungnya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa, juga 

menimbulkan dampak kerugian yang ditanggung oleh Inggris, terdapat beberapa 

kebijakan Uni Eropa yang dinilai memberatkan Inggris. Antara lain adalah adanya 

iuran yang dibebankan kepada Inggris. Apabila ditinjau dari kemajuan 

perekonomian Inggris yang setara dengan negara-negara besar anggota Uni Eropa 

lain seperti Jerman dan Perancis, maka Inggris harus menyetorkan iuran yang 

sangat tinggi. 

Gambar 2.1 Anggaran Uni Eropa dan Kontribusi Negara Anggota UE 

 

 Dalam tabel diatas ditunjukan bahwa Inggris merupakan negara 

penyumbang terbesar ketiga dengan presentase sebanyak 12,57% setelah Jerman 

dan Prancis yang masing-masing sebesar 21,36% dan 15,72%. Pada tahun 2015 
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tercatat total dana iuran yang terkumpul mencapai 145 miliar euro, sehingga 

jumlah iuran yang harus dibayarkan inggris dengan presentase 12,5% adalah 

sebanyak 18,2 miliar euro.
48

 Inggris menganggap bahwa iuran yang dibebankan 

sangat besar, aliran dana tersebut sebagian besar disalurkan untuk membantu 

perekonomian Yunani, Polandia dan Hungaria.
49

 Di satu sisi rakyat Inggris juga 

menilai bahwa besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh Inggris tidak 

memberikan keuntungan yang setimpal. Hal tersebut tentunya mendorong 

munculnya opini dari rakyat Inggris bahwa akan lebih baik apabila budget Inggris 

yang disetorkan kepada Uni Eropa dapat dialihkan untuk pendanaan 

mengembangkan sektor Industri dan sektor-sektor lain yang akan lebih 

memberikan keuntungan kepada Inggris.
50

 

Kerugian lain yang ditimbulkan dari keanggotaan Inggris terhadap Uni 

Eropa adalah adanya imigran asing yang dinilai dapat mengganggu keamanan 

Inggris. Adanya kebijakan Uni Eropa yang mengatur tentang Imigran dinilai 

memberatkan Inggris karena apabila ditinjau dari segi pertahanan mudahnya 

imigran yang masuk ke Inggris dapat berakibat pada meningkatnya resiko 

kejahatan seperti terorisme dan lain-lain.
51

  

Jumlah imigran yang datang ke Inggris pada tahun 2015 mencapai 333 

ribu orang, jumlah imigran di Inggris disebutkan mengalami peningkatan 100 ribu 
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setiap tahun sejak 1998.
52

 Tidak ada hambatan bagi para imigran untuk datang ke 

Eropa. Inggris yang merupakan salah satu negara yang memiliki kondisi 

perekonomian yang baik meningktakan daya tarik imigran untuk datang ke 

Inggris. Hal ini menimbulkan rasa khawatir bagi rakyat Inggris terutama dalam 

lapangan pekerjaan. Data statistik nasional Inggris menunjukan jumlah warga Uni 

Eropa yang tinggal di Inggris mencapai sekitar 2.938.000, dimana jumlah ini 

merupakan 4,6% total populasi Inggris pada tahun 2014.
53

  

CEP (Centre of Economic Performance ) juga menyebutkan dalam rentang 

waktu 1995-2015 terjadi peningkatan jumlah Imigran di Inggris sebanyak tiga kali 

lipat dari 900 ribu menjadi 3,3 juta. Sekitar 70% imigran Uni Eropa 

mengungkapkan adapun tujuan mereka datang ke Inggris tidak terlepas dari 

masalah pekerjaan dan ekonomi.
54

  

Dengan adanya kerugian selama menjadi anggota dari Uni Eropa, Inggris 

mengalami banyak pro dan kontra. Adanya wacana Inggris untuk keluar dari 

keanggotaan Uni Eropa bukanlah hal yang baru. Perdebatan mengenai integrasi 

Eropa menimbulkan adanya kelompok pro Eropa dan anti eropa. Kelompok anti 

eropa bukan hanya mengkritik kebijakan UE akan tetapi, juga mendesak 

keinginan untuk mengeluarkan Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Namun, 

dengan adanya EMU muncul pembentukan kelompok baru yang menolak 
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pengadopsian euro untuk menggantikan poundsterling tetapi tidak ada keinginan 

untuk keluar dari Uni Eropa.
55

 

Dalam sebuah pidato David Cameron yang pada saat itu menjabat sebagai 

perdana menteri Inggris menyatakan akan mengadakan referendum paling lambat 

pada akhir 2017 terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Walaupun pada saat itu 

terkendala adanya boikot terhadap wacana tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak 

mengehentikan upaya David Cameron untuk melaksanakan referendum. Kutipan 

pidato David Cameron Pada saat itu adalah 

 “…And when we have negotiated that new settlement, we will give 

the British Poeople a referendum with a very simple in or out 

chioce. To stay in the Eu on these new terms, or come out 

altogether. It will be an in-out referendum”
56

 

 

David Cameron berjanji apabila, partai Konservatif yang dipimpinnya 

memenangkan pemilu Inggris 2015, Ia akan menggelar referendum untuk 

menentukan apakah Inggris bertahan atau keluar dari Uni Eropa.
57

 Hingga pada 

akhirnya referendum tersebut berhasil dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016. 

Referendum yang dilaksanakan tersebut biasa disebut dengan referendum brexit. 

Hasil perolehan dari referendum brexit ini sebesar 51,89% masyarakat inggris 

memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa sedangkan sebanyak 48% 

masyarakat Inggris memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa.
58

 Hasil 

referendum ini tentunya mengejutkan berbagi pihak baik dari dalam Inggris itu 
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sendiri maupun dari negara-negara lain. keluarnya Inggris dari Uni Eropa 

memunculkan banyak spekulasi dari berbagai pihak mengenai alasan keluarnya 

Inggris dari Uni Eropa.  

 Gambar 2.2 Hasil Perolehan Suara Referendum Brexit 2016 

 

Sumber : http://says.com/id/news/7-jawaban-ini-kami-kumpulkan-untuk-membantu-

kamu-memahami-brexit-dengan-lebih-mudah  

 

Dengan perbedaan perolehan suara yang sangat tipis tersebut menandakan 

kemenangan kelompok “leave” pada referendum brexit. Fenomena brexit ini 

tentunya menjadi sorotan dunia, disebabkan karena kawasan Eropa merupakan 

sebuah model integrasi kawasan terbaik didunia. Hal ini memberikan dampak 

yang besar baik bagi Uni Eropa dan juga bagi Inggris sendiri baik dalam bidang 

ekonomi maupun politik. 

 Dengan adanya brexit berakibat pada terjadinya perpecahan antara partai 

Inggris, negara-negara Uni Eropa dan masyarakat Inggris. Dalam bidang Politik 

Inggris sendiri juga mengalami perpecahan, padahal selama ini politik Inggris 

dinilai selalu kompak dengan memiliki banyak persamaan sikap. Misalnya, yang 

terjadi antara PM David Cameron dan mantan Walikota London, Boris Johnson, 

kekompakan mereka berdampak pada kemenangan Partai Konservatif pada 

pemilu tahun 2015. Hingga dengan diadakannya gagasan referendum brexit 
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mengakibatkan keretakan politik.
59

 Terdapat perbedaan pemikiran yang mencolok

diantara David Cameron dengan Boris Johnson, David Cameron justru 

mengkampanyekan kepada masyarakat Inggris agar tidak memilih keluar dari Uni 

Eropa. Sebaliknya, Boris Johnson memberikan dukungan agar Inggris dapat 

keluar dari Uni Eropa.
60
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