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Problematika Inggris Pasca Brexit
PEM ILU  Inggris, 08 Juni adalah 

'ection yang dipercepat. Seharusnya 
smilu baru digelar Mei 2020. Tapi 
M  Inggris  T heresa  M ay ing in  
lemulihkan mandat yang kuat untuk 
lenegoisasikan Inggris keluar dari 
ini Eropa. Inggris sekarang (pasca 
rexit) membutuhkan kepastian, sta- 
ilitas dan 1 eaderships (kepemimpin- 
i) yang kuat (strvng).

M enuru t Associate Press 4/6 , 
emilu ini untuk memilih 650 anggota 
arlemen. Untuk menguasai mayori- 
is parlemen partai sedikitnya harus 
tendapatkan 236 krusi di Parlemen. 
>alam pem ilu ini akan terjadi per- 
lrungan antara Partai K onservatif 
impinan Theresa May dengan Partai 
luruh pimpinan Jeremy Corbin.

Perserta lain dalam pemilu ini ada- 
lh Partai Liberal Demokrat pimpinan 
im  Farron. Padahal sepanjang sejarah 
i Inggris, Partai Konservatif adalah par- 
ri yang mempunyai ideologi politik 
berai, tapi sekarang bersikap konser- 
atif(proBrexit).

Sedangkan Partai Buruh adalah 
enganut ideologi konservatif, tapi kare- 
a sebagai oposan, sekarang bersikap 
berai. Sebuah pembahan yang radikal 
lan mencemaskan panggung politik di 
)onwing Street London.

Panggung Politik di Inggris tidak 
tabil, pasca Brexit 2016 yang lalu. 
lrexit adalah aspirasi mayoritas rakyat 
;wat referendum atau jajak pendapat 
gar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Sekarang ini, Inggris mengalami 
iroblematika yang cukup berat baik 
ecara internal dan eksternal. Pemilu 08 
uni 2017 adalah pemilu ditengah teror 
'ang melanda London. Serangan teroris 
>ertubi-tubi menyerang Inggris.

Pada 22/5, konser musik Ariana 
Jrande di Manchester Arena diserang 
eroris yang mengakibatkan puluhan 
>rang cidera dan beberapa meninggal. 
_alu teror (3/6) di London sedikitnya
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Kebesaran UE adalah 

kebesaran Inggris juga.

Memang masih ada Jerman, 

Prancis dan Italia, tapi Inggris 

adalah negara besar yang 

mempunyai hubungan yang 

dekat dengan AS, India, 

Australia hingga Malaysia.

m enew askan 9 orang dan 50 orang 
korban luka. A kibat teror m asuk ke 
ja n tu n g  E ropa dan Inggris , m aka 
Inggris membuat kebijakan menutup 
diri (p ro teksi) dari pengungsi dan

memilih cerai dengan UE.
Lantas, bagaimana problematika 

Inggris pasca Brexit? M engapa harus 
ada  p em ilu  yang  d i p e rc ep a t di 
Inggris?
Problematika

Pasca Brexit, 23 Juni 2016 menu
rut penulis ada tiga goncangan yang 
hebat dalam tubuh Kerajaan Inggris. 
Goncangan pertama, di dalam negeri 
Inggris akan teijadi krisis politik, eko
nomi dan sosial.

K elom pok pro kem erdekaan di 
Irlandia, dan Skotlandia ingin kembali 
mengadakan referendum. Implikasi
nya adalah Inggris akan mengalami 
krisis politik dalam waktu yang cukup 
lama. Goncangan kedua, Uni Eropa 
(UE), tanpa Inggris akan pincang. 
K ebesaran  U E adalah  kebesaran  
Inggris juga.

Memang masih ada Jerman, Pran
cis dan Italia, tapi Inggris adalah nega
ra besar yang mempunyai hubungan 
yang dekat dengan AS, India, Australia 
hingga Malaysia.

Goncangan ketiga, melem ahnya 
nilai pound sterling di pasar saham di 
L ondon akan  m erem bet h ingga 
Singapura, Jakarta, Hongkong, Jepang 
hingga New York.

K risis ekonom i di Inggris b er
dampak luas dan global. Sebab Inggris 
tetap menjadi Negara penentu dunia 
baik di panggung politik, ekonomi dan 
keamanan. Memang AS, Rusia, RRC, 
India dan Jerman semakin mempunyai 
peran yang m eningkat, tapi Inggris 
secara tradisional masih kuat dan ber
pengaruh  dalam  p eta  ekopo l dan 
keamanan global.

Menarik sekali mengkaji fenome
na British Exit sehubungan dengan 
masalah internal di Inggris dan Uni 
Eropa (UE) dan pengaruhnya terhadap 
ekonom i politik global. E lit politik 
L ondon Inggris  m em pertahankan  
ingin tetap  bergabung dengan Uni

Eropa dengan alasan untuk stabilitas 
ekonom i dan kaw asan. Sedangkan 
mayoritas rakyat Inggris merasa terbe- 
banipetika harus bergabung dengan 
Uni Eropa. Mereka harus bayar pajak 
yang tinggi dan uangnya untuk meno
long rakyat Yunani, Turki dan Spanyol 
yang sedang krisis ekonomi.

P ertem uan puncak  U ni Eropa 
Akhir Februari 2016 ini sangat penting, 
sebab UE sedang terbelah, akibat per
kembangan internal Eropa dan politik 
internasional terkini yakni masalah ban
jir pengungsi 1,2 juta di Eropa, hingga 
Rusia bersama V ladim ir Putin yang 
agresif. UE membutuhkan Inggris dan 
sebaliknya. Tapi suara rakyat dalam 
alam demokrasi adalah suara tuhan. 
Referendum menjadi jalan yang ter
baik, dan rakyat Inggris sudah memu
tuskan cerai dengan EU.

Eurepean Union (Uni Eropa) ada
lah b lok  perdagangan  bebas yang 
berdiri secara resmi sejak 1992 dengar 
28 negara anggota. P ada aw alnyt 
organisasi regional ini mampu menja
di pesaing AS, Jepang, Rusia sebaga 
kekuatan ekonomi global. UE menjad 
model utama integrasi kawasan bail 
d ib idang  ekonom i, parlem en, dar 
mata uang. Bahkan Eropa mempunya 
NATO sebagai lem baga pertahanai 
keamanan. Tapi tahun 2016 ini, U I 
menghadapi masalah yang datang dar 
in ternal dan eksternal yang cukuj 
berat. (21)
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