
Should Scotland be An 

Independent Country? 

 

 Pertanyaan itu adalah 

pertanyaan yang harus dijawab semua 

warga Skotlandia pada penyelenggaraan 

Referendum Kemerdekaan Skotlandia 

yang dilaksanakan pada tanggal 18 

September 2014 nanti. Wacana untuk 

memerdekakan diri ini dicetuskan oleh 

Partai Nasional Skotlandia (PNS) yang 

telah mencanangkan referendum 

tersebut sebagai salah satu manifesto 

pemilihan umum mereka. Jika mereka 

terpilih, mereka menjanjikan once-in-a-

generation referendum, yang akan 

melibatkan seluruh warga Skotlandia 

untuk memutuskan : apakah mereka 

akan bertahan dalam kesatuan dengan 

Inggris Raya ataukah akan berdiri 

menjadi negara yang independen dan 

berdaulat? 

 Pada Januari 2012, Parlemen 

Inggris telah menyetujui pemberian 

kuasa pada Parlemen Skotlandia untuk 

mengadakan referendum tersebut. 

Mereka tetap mengadakan negosiasi 

untuk menentukan ketentuan pemilih, 

ketentuan teknis, tanggal pelaksanaan, 

dan sebagainya. Negosiasi yang panjang 

tersebut menghasilkan Scottish 

Independence Referendum Act 2013, 

yang disetujui pada tanggal 27 Juni 

2013. Pemerintah Skotlandia kemudian 

mengeluarkan white-paper yang 

berjudul “Scotland’s Future” untuk 

menjelaskan gagasan utama mengapa 

Skotlandia harus merdeka dan kemana 

arah kebijakan Skotlandia di masa 

depan. 

 Sejak saat itu, masyarakat 

Skotlandia terpecah menjadi dua kubu 

utama. Organisasi “Better Together” 

menolak kemerdekaan Skotlandia dan 

mendorong Skotlandia tetap berada di 

kesatuan Inggris Raya, sedangkan 

organisasi “Yes Scotland” mendukung 

berdirinya Skotlandia sebagai negara 

yang berdaulat. Better Together 

mendapat dukungan dari Partai Buruh, 

Partai Demokrasi Liberal, dan Partai 

Konservatif. Sedangkan “Yes Scotland” 

didukung oleh Partai Nasional, Partai 

Sosialis, dan Partai Hijau Skotlandia.  

Dua kubu pro dan kontra ini 

menunjukkan dukungan yang sama 

kuat. Walaupun survey menunjukkan 

bahwa mayoritas masih berpihak pada 

“Yes Scotland”, namun muncul tren 

kenaikan persen pada “Better 

Together”. Mereka pun harus 

mempertimbangkan swing voter yang 

masih belum menentukan pilihan yang 

pasti antara pro dan kontra tersebut. 



Hingga kini, kedua kubu gencar 

membuat kampanye dan selebaran 

berisi mengapa Skotlandia sebaiknya 

merdeka/tidak merdeka dari Inggris. 

Selain itu, muncul berbagai opini dari 

tokoh publik seperti Barack Obama dan 

J.K. Rowling yang tidak ingin Inggris 

Raya terpecah-pecah. 

Di luar perdebatan panas 

tersebut, masih banyak isu yang perlu 

diperhatikan terkait kemerdekaan 

Skotlandia. Pertama, tentang mata uang 

Skotlandia. Selama ini mata uang 

Skotlandia adalah sterling, mengikuti 

sistem mata uang Inggris Raya. Jika 

Skotlandia merdeka, Inggris belum 

tentu akan mengijinkan Skotlandia 

untuk tetap menggunakan sterling. Ini 

berkaitan pula dengan keanggotaan 

Skotlandia di Uni Eropa. Jika Skotlandia 

merdeka, maka pemerintah Skotlandia 

harus kembali menjalankan prosedur 

panjang untuk menjadi anggota Uni 

Eropa. Ada kemungkinan besar bahwa 

Skotlandia diharuskan menggunakan 

euro sebagai mata uang sebagai salah 

satu syarat keanggotaan Uni Eropa. Hal 

ini dapat menimbulkan kegoyahan 

ekonomi dalam negeri karena 

perbedaan nilai dari sterling dan euro 

yang cukup jauh. Atau, Skotlandia dapat 

memutuskan untuk membuat mata uang 

baru yang independen. 

Kedua, muncul kecaman keras 

terhadap Skotlandia yang berasal dari 

beberapa negara Uni Eropa yang 

menghadapi gerakan separatis di 

negaranya. Perdana Menteri Spanyol, 

Mariano Rajoy, telah menegaskan 

bahwa ia akan menentang keras 

keanggotaan Skotlandia dalam Uni 

Eropa. Bahkan, ia bersedia untuk mem-

blokir Skotlandia. Ini disebabkan karena 

Spanyol pun menghadapi gerakan 

separatis seperti Catalonia dan Basque. 

Para petinggi di European Comission 

masih belum dapat memastikan 

keanggotaan Skotlandia di dalam Uni 

Eropa, jika referendum dimenangkan 

oleh kaum “Yes”. 

Ketiga, terdapat hukum nasional 

Inggris Raya yang mengatur sektor-

sektor penting di seluruh negara 

bagiannya. Beberapa di antaranya 

adalah hukum tentang jaminan 

kesehatan, pensiun, utang luar negeri, 

energi, anggaran keamanan, dan batas 

teritori. Jika Skotlandia memisahkan 

diri, tentu Skotlandia tidak bisa lagi 

bergantung pada keputusan sentral 

Inggris Raya dalam sektor-sektor 

tersebut. Pemerintah Skotlandia harus 

mengatur dan menentukan 

kebijakannya sendiri. Ini menjadi 

kekhawatiran berbagai pihak karena 

selama bertahun-tahun, Inggris Raya-



lah yang memegang kebijakan sentral 

dalam sektor tersebut. Jika transisi 

politik tidak berjalan dengan mulus, 

Skotlandia bisa mengalami kekacauan 

birokrasi dan hukum, terlebih karena 

sektor-sektor ini sangat vital perannya 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

 Menarik untuk melihat 

bagaimana perkembangan selanjutnya 

dari isu kemerdekaan Skotlandia ini. 

Baik kubu pro maupun kontra memiliki 

alasan yang masuk akal untuk 

mendukung gerakan mereka. Mari kita 

tunggu hasil referendumnya pada 

tanggal 18 September 2014 !  
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