
 

BAB V 

KESIMPULAN 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan sesuai 

dengan penjabaran atau penjelasan pada bab-bab sebelumnya. 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang menjelaskan 

tentang  bagaimana  upaya  UKIP  (United  Kingdom 

Independence Party) memanfaatkan isu krisis pengungsi dalam 

mempengaruhi masyarakat Inggris untuk memilih keluar dari 

Uni Eropa pada referendum Brexit tahun 2016 yang dianalisa 

menggunakan konsep kampanye ini yaitu: 

UKIP (United Kingdom Independence Party) merupakan 

partai nasionalis kanan yang bukan partai utama di Inggris 

namun  keberadaannya  sangat  diperhitungkan.  UKIP  mampu 

menggiring opini publik dengan cara mendekatkan diri pada 

masyarakat  yang  tidak  percaya  dengan  elite  politik.  Secara 
Ideologi, UKIP hadir untuk menyebarkan paham Eurosceptic 

dengan cara menolak apapun kebijakan yang berhubungan 

dengan Uni Eropa. UKIP memposisikan diri untuk mengkritik 

dan mengecam segala kebijakan karena menurutnya, Inggris 

banyak mengalami kerugian daripada keuntungan dari segi 

ekonomi, politik dan sosial. 

Selama 20 tahun UKIP memperjuangkan Inggris untuk 
hengkang dari keanggotaannya di Uni Eropa. Puncaknya pada 

tahun  2016  terjadi  referendum  Brexit.  UKIP  memposisikan 

dirinya di kubu pro Brexit. Banyak upaya yang dilakukan UKIP 

untuk mempengaruhi masyarakat Inggris agar memilih keluar 

dari  Uni  Eropa,  salah  satu  isu  yang  diangkat  adalah  krisis 

pengungsi.   UKIP   mengkampanyekan   isu   krisis   pengungsi 

dengan dua cara, yaitu melalui media massa dan media sosial. 

1. Kampanye melalui media massa 

Keberhasilan UKIP dalam mempengaruhi 

masyarakat Inggris pada referendum Brexit tahun 2016 

salah satunya adalah karena keefektifan memanfaatkan 

media massa karena survei yang dilakukan olehRegulator 

media Ofcom menyebutkan bahwa sebesar 75% orang 

dewasa di Inggris menggunakan televisi sebagai sumber 
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berita. Dari jumlah tersebut, BBC berada di urutan 

pertama dengan 43% pemirsa, diikuti oleh Sky sebesar 

15 persen dan ITN sebesar 12 persen (ofcom, 2018). 

Selain itu, tercatat sebanyak empat surat kabar di Inggris 

yaitu, Daily Express, Sunday Express, Sun Star dan Star 

telah  mendonasikan  sebesar  300.000  Poundsterling 

untuk UKIP pada Desember 2014 dan bertambah hingga 
1  milyar  Poundsterling  jelang  mendekati  pemilu 

(Halliday, 2014). Donasi ini memperlihatkan surat kabar 

tersebut secara formal telah mengabdikan diri terhadap 

segala aktifitas UKIP. Ketua UKIP, Nigel Farage juga 

melakukan  pertemuan  dengan  Rupert  Murdoch,  salah 

satu figure yang berpengaruh di dunia media massa sejak 

2013. Total sirkulasi koran Eurosceptic sekitar 4,6 juta 

dibandingkan dengan kurang dari dua juta yang memilih 

untuk Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa. 

2.       Kampanye Melalui Media Sosial 

Kampanye  melalui  media  sosial  yang  dilakukan 

UKIP juga terbilang sukses untuk menarik dukungan 

masyarakat Inggris agar memilih keluar dari Uni Eropa. 

UKIP  memiliki  akun  resmi  di  beberapa  media  sosial 

dengan   pengikut   yang   cukup   banyak.   Akun   resmi 

youtube dengan nama UKIP Official Channel memiliki 

pengikut sebanyak 10 ribu lebih dengan jumlah video 

324 dan rata-rata setiap video yang diunggah ditonton 

sebanyak ratusan ribu kali. Di Facebook UKIP sendiri 

memiliki pengikut sebanyak 500 ribu lebih dengan rata- 

rata   800   jumlah   pengguna   yang   setuju   di   setiap 

kontennya dan setiap konten dibagikan oleh 100 lebih 

pengguna.     Untuk     mengkampanyekan     isu     krisis 
pengungsi, UKIP menggunakan akun resmi dengan nama 

Vote  Leave  yang  sama-sama  memiliki  pengikut 

sebanyak 500 ribu lebih. Di twitter,UKIP sebagai partai 

sayap  kanan  di  Inggris  menduduki  peringkat  pertama 

yang memiliki user atau akun di twitter yang 

mendengungkan tentang Brexit.Total kicauan kubu pro 
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Brexit di twitter unggul jauh sebesar 40.5% dari kubu 

anti 

Brexit yang hanya meraup 13.6%. 
Kegiatan kampanye UKIP di media sosial 

sangat efisien.  Sebab  seperti  hasil  riset  yang  

telah  dilakukan oleh euvisions, Brexit berhasil 

menduduki 10 trending topic   teratas.   

Keberhasilan   UKIP   juga   ditunjukkan dengan 

banyaknya akun yang menggunakan hastag 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Brexit. Seperti hastag untuk memilih 

meninggalkan Uni Eropa digunakan oleh 439.566 

akun sedangkan hastag untuk memilih tetap 

tinggal hanya digunakan sebanyak 32.204. Dari 

pemaparan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa 

keberhasilan UKIP dalam menggalang dukungan 

masyarakat untuk memilih keluar dari Uni Eropa karena 

peranan dari media massa dan media sosial yang cukup 

intens dan kuat. Melalui peran medianya itu, UKIP 

menyebarkan paham ideologinya sehingga mudah untuk 

menggiring opini publik. 
Namun peneliti merasa karya tulis ini jauh dari 

kata sempurna karena penulis mengumpulkan data-data 

hanya menggunakan sumber sekunder. Jika penelitian 

ini ditambah dengan wawancara langsung dengan UKIP 

akan lebih baik hasilnya. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca agar menjadikan karya tulis ini lebih baik lagi. 

 


