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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN 
 

Referendum Inggris pada tahun 2016 membuktikan 

sebuah masalah besar sedang terjadi pada Uni Eropa. Inggris 

merupakan negara dengan sumbangsih terbesar dalam 

mengukir kesuksesan bidang ekonomi Uni Eropa. Inggris 

adalah salah satu negara yang memberikan iuran terbesar 

kepada organisasi internasional ini. Namun, hal tersebut juga 

menjadi sebuah sumbu bagi Inggris untuk melakukan 

referendum keanggotaannya di Uni Eropa. Referendum 

merupakan bagian dari hasil kampanye David Cameron dari 

Partai Konservatif Inggris. Partai terebut merupakan partai 

sayap kanan atau dapat dikatakan sebagai partai Eurosceptic. 

Melalui kampanye dan proyek lainnya, partai ini menyuarakan 

hal-hal yang berkaitan untuk menentang kebijakan Uni Eropa. 

Perilaku yang ditunjukan oleh partai ini, akibat dari kebijakan 

Uni Eropa yang dinilai terlalu birokrat dan melangkahi 

kedaulatan negara-negara anggota. 

Kehadiran kelompok Eurosceptic berhasil membuat 

stabilitas Uni Eropa terganggu. Kelompok ini memang 

dibutuhkan dalam organisasi Uni Eropa untuk melihat lebih 

detail kekurangan dan kesalahan yang dimiliki oleh organisasi 

ini. Namun, hal ini juga dapat memicu “perceraian” bagi 

integrasi yang dibentuk pada tahun 1951 ini. Euroscepticism 

merupakan pemahaman yang mampu mewakili suara-suara 

masyarakat, pemerintah, dan partai politik atas penolakannya 

terhadap kebijakan dan proyek Uni Eropa. Kerjasama 

internasional ini dinilai gagal dalam memberikan kontribusi 

yang berdampak pada hasil yang positif bagi negara-negara 

anggota. Sebaliknya negara-negara anggota harus menelan 

dampak negatif atas kebijakan Uni Eropa dengan menampung 

imigran dan penerapan Zona Euro membawa kedaulatan 

mereka untuk dapat dikuasai oleh Uni Eropa.  

Uni Eropa menjadi sebuah negara ketiga yang harusnya 

dapat mempersatu negara-negara anggota dan memberikan 
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kemudahan dalam kerjasama antar kawasan eropa. Tetapi Uni 

Eropa melakukan kesalahan yang fatal dengan menerapkan 

kebijakan yang membawa masalah dan melahirkan kubu-kubu 

diantara negara-negara anggota. Dengan nama yang dibawakan 

European Union yang artinya persatuan eropa sudah tidak dapat 

diartikan dengan sebagaimana mestinya. Karena kebijakan dan 

proyek Uni Eropa membuat kelompok anti-eropa pun ikut 

muncul kepermukaan dan menyerukan “anti-eropa” diberbagai 

kegiatan. Aksi yang dilakukan ini mengundang rasa penasaran 

pada masyarakat eropa mengenai apa yang telah terjadi pada 

Uni Eropa. Kini perpecahan juga lahir di tengah-tengah 

masyarakat yang sebagian pro-eropa dan anti-eropa.  

Popularitas Eurosceptic semakin meningkat seiring 

perkembangan gelombang imigran dan penerapan Zona Euro 

yang gagal untuk diterapkan oleh negara-negara anggota. 

Masyarakat dan aktor-aktor politik akan menilai kembali 

mengenai keanggotaanya di Uni Eropa. Penilaian ini tentu akan 

mengiring opini mereka untuk setuju dengan pemikiran 

kelompok Eurosceptic dan ikut mendukung proyeksinya. 

Keadaan semakin parah dengan keputusan Inggris keluar dari 

keanggotan Uni Eropa. Namun kebijakan Inggris dinilai sudah 

tepat untuk dilakukan apalagi berhasil memenangkan 

referendum untuk keluar sebagai negara anggota Uni Eropa. 

Referendum Inggris yang memilih keluar sebagai anggota Uni 

Eropa berhasil memprovokasi negara-negara lain untuk 

melakukan hal yang serupa dilakukan oleh negaranya. 

Keberhasilan ini dapat dilihat melalui pemilihan umum yang 

berlangsung setelah Brexit membuat sejumlah negara seperti 

Austria, Belanda, Italia, Jerman, Prancis, dan Republik Ceko 

melaksanakannya dengan semangat atas keberhasilan yang 

dicapai oleh Inggris. Hal ini menjadi sebuah guncangan bagi 

stabilitas politik di Uni Eropa. Terlebih Uni Eropa gagal untuk 

menahan keanggotaan Inggris di organisasinya. 

Kini yang harus dilakukan oleh Uni Eropa adalah 

penawaran solusi atas krisis yang terjadi serta memperhatikan 

negara-negara yang masih pro-eropa. Pasalnya enam negara-

negara pendiri Uni Eropa empat diantaranya memiliki 
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kelompok Eurosceptic garis keras. Dukungan dari masyarkat 

juga sudah bertambah dilihat dari hasil pemilihan umum yang 

berlangsung pada tahun 2017-2018. Meskipun keadaan 

semakin sulit untuk dikembalikan pada situasi normal dengan 

mendukung Uni Eropa, tetapi hal itu harus tetap dilakukan oleh 

organisasi ini. Karena ini sudah menjadi tugas organisasi ini 

untuk menjadi negara ketiga dalam memakmurkan kerjasama 

kawasan eropa. Uni Eropa juga harus mampu menyaring aksi-

aksi  yang dilakukan oleh sebagian negara terhadap imigran 

yang masuk kenegaranya. Sebab negara-negara anggota sudah 

melakukan diskriminasi terhadap imigran yang berasal dari 

Timur Tengah. Hal ini sangat disayangkan telah terjadi di antara 

negara-negara anggota Uni Eropa atas diskriminasi terhadap 

kepercayaan, suku dan ras bagi imigran di eropa. 

  


