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ABSTRAK 

Pada tahun 2017, Skotlandia berencana menggelar referendum kemerdekaan kedua. Rencana 
tersebut dirasa tidak akan muncul karena pemerintah Inggris telah berupaya keras 
melenyapkan keinginan Skotlandia untuk memerdekakan diri. Sayangnya, keinginan Skotlandia 
untuk merdeka terus berkembang hingga saat ini. Penelitian ini kemudian berusaha 
mengungkap faktor yang mendorong diajukannya rencana untuk menggelar referendum 
kemerdekaan kedua di Skotlandia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah LoA 
(Level of Analysis) politik domestik dengan disertai dua teori yakni diskursus elit politik dan 
constituent arena. Pendekatan dan teori tersebut kemudian menuntun penelitian ini pada tiga 
temuan. Pertama, diskursus elit politik terkait kemerdekaan memang berkembang di 
Skotlandia. Kedua, perkembangan diskursus tersebut dipengaruhi oleh dominasi SNP (Scottish 
National Party) sebagai partai politik pro-independence dalam Parlemen Skotlandia. Ketiga, 
ide kemerdekaan yang ternyata juga mendapatkan dukungan dari pihak eksternal akhirnya 
terus dikembangkan oleh SNP untuk mempertahankan kedudukannya dalam perpolitikan 
Skotlandia.  
 
Kata Kunci: Constituent Arena, Diskursus Elit Politik, Politik Domestik, Referendum 
Kemerdekaan Kedua, Skotlandia.  
 
In 2017, Scotland plans to hold a second independence referendum. The plan is deemed not to 
emerge because the British government has tried hard to eliminate Scotland's desire to liberate 
itself. Unfortunately, Scotland's desire for independence continues to grow today. The research 
then sought to uncover the factors that prompted a plan to hold a second independence 
referendum in Scotland. The approach used in this study is domestic political level of analysis 
accompanied by two theories, namely the discourse of the political elite and constituent arena. 
The approach and theory then guide this study on three findings. First, the discourse of 
political elites related to independence did develop in Scotland. Second, the development of the 
discourse was influenced by the dominance of the SNP (Scottish National Party) as a pro-
independence political party in the Scottish Parliament. Third, the idea of independence which 
apparently also received support from external parties eventually continued to be developed 
by the SNP to maintain its position in Scottish politics. 
 
Keywords: Constituent Arena, Elite Political Discourse, Domestic Politics, Second 
Independence Referendum, Scotland. 
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Pada tahun 2014, secara bersamaan kelompok separatisme di berbagai negara di Eropa 
menunjukkan sentimennya secara masif. Salah satu kelompok separatisme yang juga turut 
mengupayakan kemerdekaannya adalah Skotlandia. Salah satu subnasional Inggris tersebut 
bahkan menggelar referendum kemerdekaan dengan persetujuan pemerintah pusat. Namun, 
referendum tersebut gagal mengantarkan Skotlandia menuju kemerdekaan. Pasalnya, hasil dari 
referendum yang terlaksana tanggal 18 September 2014 tersebut menunjukkan bahwa 
mayoritas masyarakat sebanyak 55,3% memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris, dan 
44,7% sisanya ingin merdeka (BBC, 2014). Pasca referendum tersebut, narasi kemerdekaan 
tidak lagi terdengar yang mana dibuktikan oleh dua hal, yakni publikasi media dan jumlah 
dukungan masyarakat.  Apabila merujuk pada bukti pertama, hal tersebut terlihat dari publikasi 
media yang cenderung membahas mengenai alasan mengapa harus bertahan menjadi bagian 
dari Inggris ataupun ulasan skeptis terkait referendum. Sedangkan, mengenai bukti kedua, hal 
tersebut bisa dilihat dari data hasil survei berkala yang mengungkapkan bahwa setiap bulan 
sejak referendum diselenggarakan pada bulan September 2014, jumlah pendukung 
kemerdekaan tidak mengalami peningkatan (Curtice, 2015). Selain hasil survei, jumlah 
dukungan masyarakat juga bisa dilihat dari berhentinya kelompok pendukung kemerdekaan 
melakukan kampanye ataupun demonstrasi. Pasca referendum tahun 2014, tidak hanya 
kelompok pendukung kemerdekaan (Yes Scotland) yang menghentikan aksi kampanyenya 
tetapi juga kubu lawan (Better Together). Hal ini dikarenakan kedua kubu tersebut dirasa telah 
menerima hasil dari referendum tahun 2014 dan tidak memprediksi adanya referendum 
lanjutan (Thiec, 2014). 

Secara teoritis, berhentinya sentimen separatism pasca kegagalan referendum sangat mungkin 
terjadi terutama karena tuntutan masyarakat telah dipenuhi. Hal tersebut juga terjadi di 
Skotlandia, sehingga wajar apabila narasi kemerdekaan kemudian berhenti. Dalam 
perkembangannya, pemerintah Inggris telah berupaya memenuhi tuntutan masyarakat 
Skotlandia salah satunya dengan memperbarui kesepakatan devolusi melalui Scotland Act 2016. 
Hal tersebut kemudian memberikan Skotlandia kekuasaan tambahan di sektor pajak 
pendapatan (gov.uk, 2016). Padahal, tax policy menjadi salah satu poin yang masuk ke dalam 
reserved powers yakni sektor yang dipertahankan kekuasaannya secara utuh oleh pemerintah 
pusat Britania Raya. Namun, sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan Britania Raya, 
alhasil sektor tersebut akhirnya dilimpahkan kepada Skotlandia. Sebelum dilimpahkan pun, 
pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat selalu dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat Skotlandia. Buktinya, Skotlandia dinobatkan menjadi subnasional dengan kualitas 
hidup terbaik berdasarkan Social Progress Index (Agerholm, 2016). Lebih lanjut lagi, 
Skotlandia juga mendapatkan keuntungan dalam sektor keamanan karena Inggris telah 
menempatkan banyak pusat militer di Skotlandia. Hal ini dikarenakan Skotlandia merupakan 
rumah bagi proyek missil Trident dan sumber daya minyak yang potensial bagi Inggris. Bahkan 
pada tahun 2020, Skotlandia direncanakan menjadi pangkalan utama operasi jet RAF, rumah 
bagi semua kapal selam Angkatan Laut Kerajaan dan pusat Brigade Pasukan Angkatan Darat 
Inggris. Lebih daripada itu, dibandingkan subnasional lainnya, Skotlandia telah memiliki 
keistimewaan secara politis karena diijinkannya parlemen untuk dibentuk, Parlemen disini 
memiliki arti penting karena kewenangannya mencakup penyusunan dan pengesahan UU di 
berbagai bidang kekuasaan yang dilimpahkan saat proses devolusi (gov.uk, 2016). 

Sayangnya, kondisi damai antara Skotlandia dan Inggris pasca penyelenggaraan referendum 
kemerdekaan 2014 hanya berlangsung sementara. Kenyataan yang terjadi selanjutnya justru 
tidak sesuai dengan pola pada umumnya dan cenderung bertolak belakang dengan prediksi 
teoritis. Sentimen separatisme di Skotlandia sejatinya diprediksi akan berakhir seperti kasus 
Quebec. Mengingat Skotlandia juga mendapatkan keistimewaan dari pemerintah pusat seperti 
halnya Quebec. Pasca kegagalan referendum, pemerintah Kanada memberikan setidaknya tiga 
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kekuasaan baru kepada wilayah tersebut, yakni penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa 
sehari-hari, hak untuk melakukan veto sebagai provinsi serta otonomi untuk mengatur sektor 
pendidikan, tenaga kerja dan pasar. Sayangnya, keinginan Skotlandia untuk merdeka justru 
terus berlanjut seperti halnya Catalonia. Padahal keduanya tidaklah sama, karena pemerintah 
pusat Spanyol tidak memenuhi tuntutan masyarakat Catalonia bahkan tidak mengijinkannya 
untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan. Terlebih lagi, dukungan masyarakat 
Catalonia terhadap kemerdekaan jauh lebih besar daripada Skotlandia. (Serrano, 2013). 
Meskipun demikian, keinginan Skotlandia untuk merdeka terus berlanjut seperti Catalonia dan 
hal tersebut mulai muncul beberapa waktu sebelum referendum Brexit digelar. Sentimen 
identitas sudah mulai digaungkan kembali untuk membangkitkan optimisme mencapai 
kemerdekaan di Skotlandia. Hal ini jelas terlihat dari judul-judul berita di media nasionalis, 
seperti The National yang membuktikan adanya rencana untuk kembali berupaya mencapai 
kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2016 tepatnya sehari setelah Brexit terjadi, 
Nicola Sturgeon menghimbau elit politik dan masyarakat Skotlandia untuk bersiap-siap atas 
pelaksanaan referendum kedua. Nicola Sturgeon pun memperjelas rencananya tersebut dalam 
sebuah pidato pada tanggal 13 Maret 2017, dengan menyatakan bahwa rencana referendum 
kemerdekaan kedua sudah diajukan kepada Parlemen Inggris untuk ditinjau lebih lanjut agar 
diberi izin penyelenggaraan (TheNational, 2016). 

Fenomena anomali ini sejatinya banyak diperhatikan oleh penstudi dan sebagian besar 
diantaranya justru berasumsi bahwa Brexit merupakan faktor pendorong diajukannya rencana 
referendum kedua Skotlandia. Kemudian sebagian lainnya justru masih mempertahankan 
argumen yang sama dengan referendum kemerdekaan pertama. Namun, tulisan ini berusaha 
menawarkan jawaban lain terhadap kasus Skotlandia. Pertama, terdapat diskursus elit politik 
mengenai kemerdekaan yang berkembang di Skotlandia. Kedua, diskursus kemerdekaan dapat 
berkembang karena adanya dominasi partai politik pro-independence dalam Parlemen 
Skotlandia, yakni Scottish National Party (SNP). Ketiga, ide kemerdekaan yang ternyata juga 
mendapatkan dukungan dari pihak eksternal akhirnya terus dikembangkan oleh SNP untuk 
mempertahankan kedudukannya dalam perpolitikan Skotlandia. Ketiga argumen tersebut akan 
dianalisis menggunakan LoA (Level of Analysis) domestik dengan disertai dua teori, yakni 
diskursus elit politik dan constituent arena. Lebih lanjut lagi, data-data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini diambil dari dua sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer 
didapat penulis melalui situs resmi milik parlemen Skotlandia yang dirilis dalam bentuk arsip 
dan artikel [www.parliament.scot], [www.firstminister.gov.scot]. serta [www.gov.scot]. Selain 
itu, sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah koran The National 
melalui situs resminya yakni [www.thenational.scot], The Herald [www.heraldscotland.com] 
dan The Scotsman [www.scotsman.com]. Selain Koran, penulis juga menemukan data-data 
berupa video atau publikasi dari media yang pengaruhnya cukup dominan dalam membahas 
referendum Skotlandia yakni BBC [www.bbc.uk/Scotland]. 

Dalam upaya membuktikan argumen pertama, penulis memanfaatkan LoA domestik yang 
membantu mengungkap adanya peran dominan elit politik dalam kasus Skotlandia. Hal 
tersebut dapat dilacak dari perkembangan narasi kemerdekaan di Skotlandia. Dalam 
sejarahnya, sentimen separatism mulai muncul saat diajukannya sistem home rule oleh John 
MacCormick pada tahun 1930. Sistem tersebut merujuk pada desentralisasi kekuasaan dengan 
tuntutan pembentukan badan pemerintahan yang otonom bagi Skotlandia (Marr, 2013).  
Namun, tuntutan tersebut ditolak dan John MacCormick mengubah strateginya dengan 
mencari aliansi hingga membentuk partai politik baru yang diberi nama Scottish National Party 
(SNP). Partai politik tersebut kemudian melanjutkan perkembangan sentimen separatisme 
dengan mengumumkan keinginan untuk merdeka pada tahun 1970, tepat saat Skotlandia 
berhasil menemukan sumber daya minyak yang potensial di Laut Utara (Russel & Kelbie, 2007). 
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Dalam upaya mencapai kepentingannya, partai politik tersebut kemudian menjalankan 
beberapa strategi seperti melaksanakan kampanye, hingga turut serta dalam pemilu Inggris. 
Dengan demikian, SNP bisa terus menyuarakan tuntutannya untuk merdeka. Pada tahun 1978, 
pemerintah Inggris pun bersedia untuk melakukan negosiasi yang berakhir dengan persetujuan 
melaksanakan referendum devolusi sebagai proses pembentukan badan pemerintahan otonom 
bagi Skotlandia. Sayangnya, referendum tersebut tidak banyak mendapatkan dukungan 
masyarakat hingga akhirnya datanglah dukungan dari partai Buruh di Inggris untuk menggelar 
referendum kedua. Pada akhirnya referendum devolusi pun digelar pada tanggal 11 September 
1997 dengan hasil yang memuaskan. Hasil dari referendum tersebut menjadi dasar bagi 
Skotlandia untuk membentuk parlemen yang dipimpin oleh First Minister (Keating & McEwen, 
2017).  

Setelah berhasil membentuk parlemen, SNP terus berusaha mengambangkan narasi 
kemerdekaan. Meskipun dalam dua periode pemilu, SNP dikalahkan oleh partai politik anti-
independence. Hingga akhirnya pasca kemenangannya pada pemilu 2007, SNP dengan berani 
mengumumkan manifestonya untuk berjuang menyelenggarakan referendum kemerdekaan 
dengan tenggat waktu tahun 2010. Meskipun akhirnya gagal mencapai target, SNP terus 
melanjutkan upayanya dengan percaya diri, mengingat posisinya masih mendominasi 
parlemen. Hingga, pada tahun 2012, pemerintah pusat pun memberikan penawaran untuk 
menyelenggarakan referendum secara adil dan jujur. Penawaran tersebut kemudian disambut 
baik oleh Skotlandia utamanya partai SNP. Negosiasi pun dilaksanakan hingga disepakatinya 
Edinburgh Agreement. Setahun setelahnya, detail mengenai pelaksanaan referendum pun 
disepakati melalui Scotland Act 2013. Berdasarkan dua perjanjian tersebut, referendum 
kemerdekaan direncanakan akan terlaksana pada tanggal 18 September 2014 (Legislation. 
Gov.UK, 2013). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, referendum 2014 kemudian tidak berhasil 
mengantarkan Skotlandia menuju kemerdekaan. Meskipun demikian, ambisi SNP tidak 
menghilang begitu saja terlebih karena melihat peluang untuk bisa memanfaatkan momen 
Brexit. Pasalnya, momen Brexit diprediksi mampu meningkatkan dukungan terhadap 
kemerdekaan, sehingga saat referendum kedua digelar suara mayoritas pun akan tercapai. 
Mengingat keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa banyak mendapatkan penentangan 
dari masyarakat Skotlandia, begitu pula elit politik hingga media. Alhasil, SNP pun berani 
beraksi kembali dengan mengajukan rencana referendum kemerdekaan kedua. Meskipun pada 
akhirnya tidak mendapatkan persetujuan, namun ambisi SNP terus berlanjut (Learmonth, 
2017).  

Mantan First Minister Skotlandia, Alex Salmond juga turut berjuang mengembangkan narasi 
kemerdekaan melalui berbagai pidatonya. Mantan First Minister Skotlandia ini selalu 
menjelaskan tiga argumen utama yang di ulang-ulang. Pertama, Alex Salmond menuturkan 
bahwa Brexit telah memperlihatkan keengganan pemerintah pusat dalam menghargai dan 
mengakomodasi kepentingan Skotlandia.Kedua, Alex Salmond juga berasumsi bahwa Brexit 
dapat menganggu stabilitas harga minyak di Laut Utara. Argumen ketiga yang seringkali 
diulang-ulang oleh Alex Salmond adalah Brexit bertentangan dengan kehendak masyarakat 
Skotlandia. Sejalan dengan skeptisme Alex Salmond mengenai Brexit, Nicola Sturgeon yang saat 
ini menjabat sebagai First Minister juga berulang kali menjelaskan dampak negatif dari 
referendum Brexit 2016 terhadap Skotlandia. Memerdekakan diri dianggap sebagai jalan keluar 
dari dampak buruk yang akan dihadapi Skotlandia pasca Brexit. Dijelaskan pula bahwa Brexit 
akan sangat menganggu sektor industri ekspor-impor Skotlandia karena keluarnya Inggris dari 
Uni Eropa menyebabkan tenaga kerja berkurang dan proses distribusi melambat (SNP, 2016). 
Tidak hanya itu, berulang kali dalam pernyataan resminya, Nicola Sturgeon menyebutkan 
bahwa Brexit akan membuat Skotlandia menjadi lebih miskin karena diprediksi pendapatan 
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masyarakat berkurang hingga £1600 per tahun pada 2030. Selain itu, kemiskinan juga 
diperparah dengan tingkat investasi yang cenderung menurun (SNP, 2016).  

Selain strategi tersebut, SNP juga terus mempertahankan kontinuitas perkembangan narasi 
kemerdekaan dengan menjalankan kampanye bekerjasama dengan NGO baru yang 
menyuarakan pendapatnya melalui demonstrasi pada bulan Oktober 2018. Melalui demonstrasi 
tersebut tercetuslah nama All Under One Banner sebagai kelompok baru yang menaungi para 
pendukung kemerdekaan. Kelompok tersebut juga berencana menggelar demonstrasi berkala di 
seluruh penjuru Skotlandia selama tahun 2019. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2019, 
belum ada pernyataan resmi dari First Minister terkait pembatalan rencana referendum 
kemerdekaan kedua. Bahkan, pada tanggal 23 Maret 2019 First Minister Skotlandia 
menyatakan komitmennya untuk bersikap suppotif terhadap pemerintah Inggris dalam 
menangani masalah Brexit, dengan syarat referendum keanggotaan Uni Eropa harus digelar 
kembali diikuti dengan referendum kemerdekaan Skotlandia. Keputusan tersebut disampaikan 
oleh Nicola Sturgeon sembari mengikuti demonstrasi yang menuntut pemerintah pusat 
menyelenggarakan referendum Brexit kedua (The Scotsman, 2019).  Sebulan setelahnya, 
tepatnya tanggal 24 April 2019, Nicola Sturgeon memberikan pernyataan resmi yang 
mengisyaratkan bahwa diskursus terkait kemerdekaan masih berkembang dan belum 
menghilang. Saat itu, Nicola Sturgeon menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan 
kemerdekaan dan melakukan negosiasi terkait referendum kedua dengan Westminster secara 
berkala. First Minister tersebut juga menjanjikan referendum kemerdekaan kedua akan segera 
digelar paling lambat tahun 2021 (The Scotsman, 2019). Sehingga, bisa dibuktikan bahwa 
argumen pertama benar-benar terjadi di Skotlandia pasalnya, elit politik mendominasi 
perkembangan narasi kemerdekaan yang terus digaungkan hingga menjadi sebuah diskursus.  

Dinamakan diskursus karena digaungkan berulang-ulang dan terlihat berbeda dengan 
pemikiran pihak yang ditargetkan menerima hal tersebut. Dalam hal ini pihak tersebut adalah 
masyarakat yang mana telah menunjukkan penentangannya terhadap kemerdekaan melalui 
suaranya dalam survei berkala. Selain itu, penentangan masyarakat juga dapat dilihat dari aksi 

demonstrasi atau kampanye. Dimulai dari aksi NGO Better Together yang berusaha 

menyuarakan penentangan terhadap ide kemerdekaan saat mendekati pelaksanaan referendum 

2014. Kemudian, munculnya gerakan akar rumput bernama Scotland in Union pada tahun 2015. 

Kelompok yang mengaku sebagai penerus para aktivis Better Together tersebut sejatinya 

berupaya untuk mengantisipasi penyebaran ide kemerdekaan dengan memanfaatkan momen 

Brexit. Menurut mereka, keputusan Inggris yang berencana keluar dari Uni Eropa memang 

sangat mengecewakan masyarakat Skotlandia. Namun bukan berarti permasalahan tersebut harus 

diatasi dengan memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Lalu, terdapat gerakan sosial 

dengan nama Unity UK yang terbentuk pada tahun 2017 dan berupaya untuk menghalangi 

Parlemen Skotlandia dalam melanjutkan rencana menggelar referendum kedua (Gordon, 2017). 

Dengan demikian, sekali lagi penulis memperjelas bahwa argumen pertama mengenai diskursus 

elit politik di Skotlandia memang benar adanya. Sehingga, penulis pun melanjutkan analisis 

untuk membuktikan argumen kedua.  

Dalam upaya membuktikan argumen kedua, penulis menggunakan teori diskursus elit politik 
untuk menganalisis penyebab berkembangnya diskursus elit politik mengenai kemerdekaan di 
Skotlandia. Dalam tulisannya, Laclau & Mouffe (1985) menjelaskan bahwa diskursus elit politik 
dapat berkembang karena setidaknya salah satu dari lima faktor yang ada. Pertama, prinsip 
dasar yang dianut dan sangat berpengaruh terhadap penyusunan visi misi serta strategi 
pencapaiannya. Kedua, elements and moments, atau pemanfaatan momen serta peristiwa 
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tertentu sebagai elemen untuk mencapai kepentingannya. Ketiga, berkembangnya gambaran 
mengenai kerugian yang didapat apabila bertindak bertentangan dengan kebijakan tertentu. 
Keempat, diskursus elit politik juga bisa berkembang karena adanya dukungan dari berbagai 
pihak yang membantu menjadikan keputusan atau kebijakan elit politik terlihat lebih rasional. 
Terakhir, perkembangan diskursus elit politik juga dipengaruhi oleh struktur internal yang 
mendukung, misalnya terdapat pihak dominan didalamnya. Dalam kasus referendum 
Skotlandia, faktor terakhirlah yang paling menonjol (Laclau and Mouffe, 1985). Hal ini 
dikarenakan referendum kemerdekaan merupakan wujud dari kebijakan luar negeri yang 
apabila dianalisis dengan LoA politik domestik dapat dilihat dari fragmentasi atau struktur 
internal aktor politik. Sehingga, partai politik sebagai salah satu aktor dalam struktur internal 
elit politik memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan luar negeri apabila respresentasinya 
masuk dalam jajaran elit politik atau policy makers (King, 1986). Terlebih lagi jika representasi 
partai politik tertentu mendominasi struktur internal elit politik. Umumnya, representasi partai 
politik memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan dari partainya. Oleh 
karena itu, jika berada di posisi dominan, maka representasi partai akan dengan leluasa 
menjadikan kepentingan partainya sebagai bahasan dalam parlemen atau bahkan 
menjadikannya agenda publik (Paterson, 1981). 

Meskipun keputusannya tidak mendapat banyak dukungan dari masyarakat, posisi dominan 
dalam elit politik bisa membuat partai politik memiliki pengaruh dalam mengembangkan 
diskursus elit politik.  Pasalnya, ide atau kepentingan yang dibahas berulang oleh representasi 
partai politik tertentu lambat laun akan menimbulkan respon emosional setidaknya untuk 
kalangan internal elit politik. Dengan demikian, elit politik memiliki kesamaan pendapat atas 
dasar kesepakatan mayoritas, sehingga siap untuk mengkonstruksikan pemikiran yang sama 
kepada masyarakat (Bjereld & Denker, 2000). Seperti halnya di Skotlandia, sejak pemilihan 
umum tahun 2011, parlemen didominasi oleh partai politik yang memiliki keinginan kuat untuk 
menyelenggarakan referendum dan mencapai kemerdekaan, yakni Scottish National Party 

(SNP). pada pemilu tahun 2011, dukungan terhadap SNP melonjak drastis dan membuatnya 

menjadi partai politik dominan dengan perolehan 69 suara. Keberhasilan tersebut kemudian juga 

dialami partai tersebut pada periode pemilu setelahnya, yakni tahun 2016, SNP berhasil 

mendominasi parlemen kembali dengan perolehan 63 suara. Hal ini membuat jumlah 

representasi partai politik pro-independence jauh lebih banyak daripada anti-independence Lebih 
lanjut lagi, dominasi partai tersebut kemudian menjadikan ideologinya seakan-akan menyatu 
dengan parlemen Skotlandia. Hal ini terbukti meskipun SNP menjadi satu-satunya partai politik 
yang optimis akan kemerdekaan Skotlandia, namun parlemen yang juga masih diisi oleh 

representasi dari partai lain pun akhirnya sepakat untuk mengajukan referendum kedua. 
(Carrell, 2017).  

Lebih lanjut  lagi, pengaruh dominasi partai politik terhadap arah kebijakan luar negeri sejatiya 
dapat dilacak dengan membandingkan kebijakan di setiap era. Pada tahun 1999 hingga 2010, 
kebijakan di Skotlandia mengarah ke kepentingan Scottish Labour Party sebagai partai politik 
dominan. Kondisi serupa juga terlihat pada periode kedua, yakni mulai tahun 2003 hingga 
2006, Scottish Labour Party kembali mengarahkan parlemen untuk menyusun kebijakan 
mengenai sektor yang menjadi fokusnya. Kemudian, pada periode ketiga, meskipun tidak lagi 
mendominasi, namun jumlah representasi Scottish Labour Party masih tergolong banyak. 
Sehingga programnya pun bersaing dengan SNP yang kala itu mendapatkan suara terbanyak 
dan hanya selisih satu dengan Scottish Labour Party. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan 
arah kebijakan Parlemen Skotlandia saat didominasi oleh dua partai politik sekaligus 
(parliament.scot, 2010). Selanjutnya, pada pemilu 2011, Scottish National Party berhasil 
memimpin perolehan suara dan menjadi partai dominan dalam Parlemen Skotlandia.  Dalam 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI PENGARUH DISKURSUS ELIT… SABBIKHIS DINI N W 

laman resminya, SNP menjelaskan salah satu hal yang menjadi fokusnya adalah kemerdekaan 
Skotlandia. Memasuki periode berikutnya, arah kebijakan Parlemen Skotlandia nyatanya masih 
sama, mengingat  SNP berhasil mempertahankan posisinya pada pemilu 2016 (parliament.scot, 
2016). pada periode kejayaan Scottish Labour Party, tidak ditemukan satupun kebijakan terkait 
kemerdekaan. Perubahan arah kebijakan pun terlihat saat SNP mendominasi parlemen, sektor 
yang ditangani pun sesuai dengan kepentingan partai dominan tersebut. Kedudukan dominan 
SNP dalam Parlemen Skotlandia telah membantunya mengubah ide kemerdekaan menjadi 
kebijakan konkrit dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga, kebijakan mengenai rencana 
referendum kedua pun juga tidak bisa lepas dari pengaruh dominasi SNP dalam parlemen 
(parliament.scot, 2016). 

Dominasi SNP dalam parlemen Skotlandia memiliki pengaruh dalam membangun diskursus 
mengenai kemerdekaan dan memungkinkan munculnya rencana menggelar referendum kedua 
pasca Brexit. SNP sendiri memiliki setidaknya empat strategi dalam membangun dan menjaga 
kontinuitas perkembangan diskursus mengenai kemerdekaan di Skotlandia (parliament.scot, 
2016). Strategi pertama, SNP selalu mengembangkan ide kemerdekaan dengan memanfaatkan 
kelemahan pemerintah Inggris untuk membantunya memengaruhi opini publik. Tujuan yang 
lebih spesifik dari strategi ini adalah untuk menekankan bahwa pemerintah Inggris memiliki 
banyak kekurangan dan tidak lagi mampu menjamin kesejahteraan Skotlandia. Dengan 
demikian, masyarakat diharapkan semakin menyadari urgensi mencapai kemerdekaan 
(parliament.scot, 2016). Strategi selanjutnya yang dilaksanakan oleh  SNP adalah 
memanfaatkan jaringan di luar parlemen untuk mendapatkan dukungan dan memperlancar 
upayanya mencapai kemerdekaan. SNP sebagai partai pro-independence telah berpartisipasi 
dalam pemilu Parlemen Inggris mulai tahun 1945. Keberhasilan terbesarnya adalah 
mendapatkan 11 kursi pada tahun 1974. Meskipun dalam perkembangannya, muncul partai 
politik Skotlandia lain yang juga turut berkontribusi dalam pemilu Parlemen Inggris, namun 
sampai saat ini SNP masih menjadi satu-satunya dengan keberhasilan memperoleh suara 
sebanyak itu (parliament.scot, 2016). Dengan demikian, SNP bisa dengan leluasa menyebarkan 
pemikirannya dan menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia. Strategi 
berikutnya yang dijalankan oleh SNP adalah bekerjasama dengan kelompok epistemik untuk 
memberikan justifikasi atas keinginannya menjadikan Skotlandia sebagai negara merdeka. 
Dengan demikian, SNP dapat mengembangkan diskursus mengenai kemerdekaan dengan dasar 
argumen yang lebih ilmiah dan bersifat empiris. Terakhir, strategi SNP dalam membangun 
diskursus mengenai kemerdekaan adalah bekerjasama dengan NGO serta media massa 
(parliament.scot, 2016). 

Setelah terbukti bahwa diskursus elit politik benar-benar berkembang dan disebabkan oleh 
dominasi partai politik pro-independence, maka penulis akan membuktikan argumen ketiga. 
Penulis berhasil mengungkap bahwapartai politik pro-independence memiliki kepentingan lain 
selain kemerdekaan Skotlandia. Dengan menggunakan teori constituent arena, penulis 
membuktikan bahwa SNP terus mempertahankan kontinuitas diskursus kemerdekaan karena 
hal tersebut dapat mengarahkan atensi publik. Terlebih lagi saat isu kemerdekaan mendapatkan 
respon atau dukungan luar negeri. Dalam perkembangannya, tidak sedikit pihak eksternal yang 
mendukung kemerdekaan Skotlandia. Pertama, dukungan dari sebuah negara, yang mana 
memiliki kekuatan dalam mendesak pemerintah pusat, mengarahkan opini publik, 
memengaruhi negara lain serta memberikan bekal menuju kemerdekaan, yakni berupa 
pengakuan kedaulatan dan prospek kerjasama (Goldsmith et al, 2005). Tercatat bahwa 
kemerdekaan Skotlandia didukung oleh setidaknya 16 negara, yang sebagian besar berasal dari 
Uni Eropa, khususnya negara Scandinavia. Negara-negara tersebut yakni Perancis, Korea Utara, 
Iran, Rusia, Latvia., Irlandia, Denmark, Islandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Jerman, 
Spanyol, Polandia, Belgia dan Armenia. Selain negara, pihak pro-independence juga terdiri dari 
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quasi state, seperti Quebec  dan Taiwan. Kemudian, ada juga dukungan dari kelompok 
separatisme yang memiliki kekuatan tersendiri dalam mendesak pemerintah pusat dengan 
kemudahan memobilisasi massa serta memberikan justifikasi untuk mengubah opini publik 
(McCrea, et al, 2013). Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk solidaritas atas 
perjuangan yang sama untuk mencapai kemerdekaan. Lebih jelas lagi, kelompok separatisme 
yang menyampiakna dukungannya terhadap Skotlandia, antara lain Catalonia, Palestina, 
Bavaria, Texas, Republik Sprska, Krimea, Abkhazia. Selain disampaikan melalui pernyataan 
resmi, ada pula yang memberikan dukungannya dengan terlibat langsung dalam kampanye Yes 
Scotland. Seperti halnya, kelompok separatis Flanders (Belgia), Venice (Italia), serta Sardinia.  
Dalam perkembangannya, terdapat pihak yang tidak memberikan dukungan secara langsung, 
dan hanya menyatakan bahwa bangsanya terinsipirasi dari kegigihan Skotlandia, seperti halnya 
kelompok separatisme Kurdistan, Okinawa, Kashmir, hingga Xinjiang (McCurry, 2014). 

Selanjutnya, dukungan dari partai politik Eropa yang mana memiliki kekuatan politis dalam 
menjamin prospek Skotlandia setelah merdeka. Dukungan tersebut sejatinya merupakan efek 
dari pernyatan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, yang berkomitemen akan 
mengawal Skotlandia hingga merdeka dan menjadi anggota Uni Eropa. Sejalan dengan itu, 
Ketua Parlemen Eropa, Martin Schulz, juga menyatakan dukungannya terhadap Skotlandia agar 
segera merdeka dan bergabung dengan Uni Eropa. Setelahnya, dua partai politik dalam 
Parlemen Eropa pun turut menyatakan dukungannya yakni, European’s People serta European 
Green Party (Robinson, 2016). Terakhir dukungan juga datang dari banyak public figures. 
Kekuatan dari public figures sendiri adalah popularitasnya yang mengundang perhatian media, 
sehingga dapat memengaruhi opini publik dan keberlanjutan diskursus (Thrall et al, 2008). 
Pada dasarnya, dukungan disampaikan oleh banyak public figures namun, penulis disini hanya 
menyebutkan sebagian yang dirasa memiliki pengaruh di level internasional, misalnya penyanyi 
Björk, pemeran James Bond Sean Connery, atlet tenis Andy Murray, desainer Vivianne 
Westwood hingga aktor Robbie Coltrane. Selain itu, ada pula Mohammed Al Fayet, pengusaha 
dari Mesir, yang turut memberikan dukungan dengan menghimbau masyarakat Skotlandia 
untuk memilih merdeka dari Inggris (BBC, 2012). Dukungan luar negeri juga disampaikan oleh 
masyarakat di berbagai negara anggota Uni Eropa. Berdasarkan jajak pendapat yang 
dilaksanakan oleh YouGov mulai 30 Juni hingga 5 Juli 2016, tercatat bahwa masyarakat Eropa 
cenderung mendukung kemerdekaan Skotlandia dan memberikan respon positif terhadap 
permohonan subnasional tersebut untuk menjadi anggota Uni Eropa (Shedden, 2016). 

Dukungan luar negeri yang diterima oleh Skotlandia menjadikan sorotan media terhadap SNP 
menjadi lebih intensif. Hal ini tidak lain karena SNP merupakan pihak pro-independence paling 
aktif, sehingga sorotan media pun dimanfaatkannya untuk menawarkan program kerja serta visi 
misinya selain masalah kemerdekaan. Terdapat empat topik yang terus dipublikasikan media 
dan mengikutsertakan SNP didalamnya. Pertama, media memberitakan setiap dukungan luar 
negeri terhadap pihak pro-independence pimpinan SNP. Umumnya disertai analisis mengenai 
alasan di balik dukungan yang diberikan serta dampaknya terhadap Skotlandia (Thrall et al, 
2008). Kedua, media juga menyorot respon SNP sebagai pemimpin pihak pro-independence 
dalam menanggapi masing-masing dukungan luar negeri yang sudah disampaikan. Ketiga, 
media juga turut membantu penyebaran diskursus kemerdekaan dengan memberitakan setiap 
upaya dan usaha yang dilakukan SNP dan pihak pro-independence dalam mencapai 
kemerdekaan. Seperti halnya pemberitaan mengenai pidato resmi Nicola Sturgeon pada tanggal 
5 April 2017. Pada waktu itu, Nicola Sturgeon menyatakan komitmennya untuk terus 
menggalang dukungan dari pihak eksternal agar dapat mengubah arah opini publik. Kemudian 
pada tahun 2018, Nicola Sturgeon mencoba mengundang sorotan media dengan berpartisipasi 
dalam kampanye terkait penentangan Brexit. Partisipasinya dalam kampanye tersebut 
dimaksudkan untuk menarik perhatian dan menggalang dukungan dari negara anggota Uni 
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Eropa (Brotherston, 2018). Pemberitaan pun tidak berhenti hingga pada tanggal 24 April 2019, 
Nicola Sturgeon menguatkan komitmennya dengan mengundurkan tenggat waktu negosiasi 
referendum kedua bersama Westminster hingga tahun 2021. Keempat, publikasi yang 
menjadikan sorotan media semakin intensif terhadap SNP adalah perubahan pola 
paradiplomacy. Pasca referendum 2014, paradiplomacy yang diinisiasi oleh Skotlandia 
cenderung mengarah pada isu kemerdekaan dan rancangan masa depan bangsanya setelah 
merdeka (firstminister.gov.scot, 2019). 

Setelah berhasil menarik perhatian media dan mengarahkan atensi publik dengan isu 
kemerdekaan, SNP pun berhasil mencapai kepentingannya, yakni mempertahankan 
konstituennya dalam perpolitikan Skotlandia. Kepentingan ini muncul karena kemerdekaan 
Skotlandia belum juga tercapai. Kemerdekaan Skotlandia dan konstituen dalam perpolitikan 
Skotlandia sejatinya mengarah ke kepentingan yang sama yakni kekuasaan. Dengan demikian, 
keputusan SNP untuk tetap mengembangkan diskursus kemerdekaan meski belum berhasil 
mendapatkan dukungan masyarakat terlihat lebih rasional. Hal ini dikarenakan SNP memiliki 
kepentingan lain yakni mempertahankan kedudukannya dalam perpolitikan Skotlandia. 
Kepentingan tersebut kemudian benar-benar tercapai karena hingga saat ini SNP masih 
menjadi partai politik dominan. Posisi ini diprediksi akan dapat dipertahankan oleh SNP 
apabila melihat survei yang diselenggarakan secara berkala dalam rangka menyambut 
penyelenggaraan pemilu tahun 2021. Lebih lanjut lagi, tercapainya kepentingan SNP dalam 
mempertahankan dominasinya juga dapat terlihat dari survei yang mempertanyakan opini 
masyarakat terhadap kinerja partai politik dalam menangani masalah sosial. Dari lima survei 
yang mempertanyakan kinerja partai politik di berbagai bidang, SNP berhasil menempati posisi 
teratas berdasarkan kemampuannya menangani tiga masalah, yakni kesehatan, pendidikan dan 
konektivitas dengan Uni Eropa. Selain berhasil mempertahankan dukungan masyarakat untuk 
menduduki posisi dalam Parlemen Skotlandia, kemampuan SNP dalam mempertahankan 
konstituennya dapat dilihat dari jumlah dukungan terhadap partai politik tersebut untuk masuk 
dalam Parlemen Inggris. Dalam sebuah survei berkala tercatat bahwa SNP mendapatkan 
dukungan mayoritas masyarakat Skotlandia untuk mewakili subnasional tersebut dalam 
Parlemen Inggris. Dalam perkembangannya, upaya untuk mempertahankan konstituensinya 
sejatinya beberapa kali terhambat oleh Partai Buruh yang memiliki koneksi dengan partai 
induknya di Inggris. Namun, SNP tetap mampu bangkit dan menstabilkan posisinya menjadi 
yang paling dominan pasca referendum kemerdekaan 2014 hingga sekarang (WhatScotland 
Think, 2019).  

Kesimpulan 

Narasi kemerdekaan di Skotlandia telah berkembang sejak lama tepatnya sejak tahun 1930-an 
saat Scottish National Party dibentuk. Dalam perkembangannya, partai politik tersebut 
diketahui menjadi pihak dominan yang terus mengembangkan ide kemerdekaan di Skotlandia. 
Dengan kata lain, setelah melacak perkembangan ide kemerdekaan dari waktu ke waktu, 
terlihat bahwa elit politik lah yang mendominasi perkembangan narasi kemerdekaan dan terus 
mengembangkannya hingga menjadi sebuah diskursus. Lebih lanjut lagi, diskursus yang 
tercipta bisa berkembang hingga menimbulkan keyakinan bagi Skotlandia untuk mengajukan 
rencana referendum kedua karena pengaruh dari dominasi partai pro-independence dalam 
parlemen. Diskursus kemerdekaan terus dipertahankan perkembangannya terlebih setelah 
mendapatkan banyak dukungan luar negeri. Dengan demikian, SNP sebagai partai politik pro-
independence paling aktif akan disorot media dan menjadi pusat atensi publik yang akan 
membantunya mempertahankan konstituensi dalam perpolitikan Skotlandia. Singkatnya, 
temuan dalam penelitian ini pun akhirnya mengkonfirmasi hipotesis atau argumen awal penulis 
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bahwa faktor utama dibalik pengajuan rencana referendum kedua oleh Skotlandia adalah 
diskursus elit politik yang dikembangkan untuk mempertahankan konstituensi partai politik 
dominan.  
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