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PM Inggris Theresa May, sesaat setelah menjabat menggantikan David Cameron (13 Juli
2016) menyatakan bahwa: Brexit tetap Brexit, dan kami akan mensukseskannya!
Setelah referendum Brexit, yang mewakili sikap mayoritas masyarakat Inggris Raya,
pada 23/Jun lalu, tahap Brexit selanjutnya adalah negosiasi (‘Brexit Deal’) dengan Dewan
Uni Eropa (European Council).

Jenis ‘Brexit Deal’


Resmi (Article 50)
Uni Eropa telah mengatur dalam UU jika ada negara yang akan keluar dari
keanggotaan Uni Eropa – dalam Article 50 dari Lisbon Treaty 2009.
Pasal ini belum pernah digunakan sejak dibuat, sehingga tidak ada yang tahu
bagaimana berjalannya proses ini. Hanya disebut dalam pasal tersebut adalah
waktu prosesnya berjalan 2 tahun!



Tak Resmi (Bilateral)
PM May sempat memberikan komentar bahwa pihaknya akan coba menempuh
jalur bilateral berupa pendekatan langsung dengan setiap pimpinan Eropa. Ada
indikasi bahwa proses ini akan terlebih dahulu dilakukan sepanjang 2016 ini.

Kapan ‘Brexit Deal’ akan dilakukan?


European Council Meeting (20/Okt/2016)
Ini adalah pertemuan resmi Eropa pertama PM May. Meski akan ditempuh terlebih
dahulu pendekatan bilateral, ada pendapat yang mengatakan bahwa ini dapat
merupakan titik penting dari proses Brexit Deal secara resmi!
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Setelah 2016
Seperti dijelaskan di atas, PM May berkeinginan terlebih dahulu memulai proses
Brexit Deal dari jalur tak resmi (pendekatan bilateral) pada tahun 2016 ini.
Artinya Brexit Deal secara resmi baru akan dilakukan setelah akhir 2016, jika
pendekatan bilateral ini tidak berhasil!
Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa Inggris berpotensi memperoleh
‘kelonggaran’ (pengecualian) untuk kebijakan imigran ‘emergency brake’ yang
diperpanjang hingga 7 tahun, sambil tetap mempunyai hak ke single market Eropa.
Namun ini masih mendapat pertentangan dari Perancis, Polandia dan sejumlah
Negara Eropa Timur.

3 Brexiteers: Negosiator untuk ‘Brexit Deal’!


David Davis
Seorang pro-Brexit yang ditunjuk memimpin departemen khusus menangani urusan
Brexit (Secretary of State of Brexit).



Liam Fox

Mantan Menteri Pertahanan dan pro-Brexit yang kini ditunjuk sebagai Menteri
Perdagangan Internasional!


Boris Johnson

Salah satu pencetus Brexit, dan mantan walikota London, yang kini ditunjuk sebagai
Menteri Luar Negeri!

Berapa lama ‘Brexit Deal’ memakan waktu?
Ini adalah pertanyaan penting para investor untuk memperoleh kepastian dari isu
Brexit ini!
Namun kemungkinannya adalah sebagai berikut:


2 tahun hingga Desember 2018 jika proses Brexit Deal resmi (Article 50) berjalan
setelah akhir tahun 2016! Namun bisa saja lebih panjang, karena tidak ada yang
benar-benar tahu bagaimana proses ini berjalan, mengingat Article 50 belum
pernah digunakan sebelumnya.
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6 tahun (hingga sekitar tahun 2022) menurut menteri keuangan Inggris saat ini,
Philip Hammond, yang pro-EU dan mantan Menteri Luar negeri! Karena menurutnya
Brexit Deal perlu persetujuan parlemen Eropa yang terdiri dari 27 negara anggota.

Proses ‘Brexit Deal’
Untuk menyimpulkan tulisan di atas, di
samping ini adalah gambar perkiraan proses
Brexit Deal yang akan dijalani oleh Inggris dan
Uni Eropa
Pada dasarnya para investor menginginkan
kejelasan/kepastian.
Semakin jelas proses Brexit Deal, dan semakin
cepat waktunya, dapat mengembalikan
kembali sentimen positif investor.
Sebaliknya, jika masih belum ditemukan
kejelasan dalam waktu yang lebih panjang,
dapat semakin menekan sentiment investor.
Dikhawatirkan proses Brexit Deal ini memang
akan berjalan alot dan lama, karena akan
melibatkan 27 negara Uni Eropa.
Hal inilah yang masih akan memberikan
tekanan pada pasar, khususnya pasangan
mata uang GBPUSD di bawah zona 1.35-1.40.
Dan dalam tekanannya saat ini, di bawah resistensi 1.35-1.40, GBPUSD beresiko akan
berfluktuasi di zona 1985 – ketika mencapai rekor terendahnya di 1.0520!
Zona fluktuasi GBPUSD tahun 1985 yang mungkin dapat dilalui GBPUSD ke depan
adalah:


1.3000



1.2400-1.2500

: sudah diuji tembus beberapa pekan lalu, saat hit low
1.2796 pasca referendum Brexit (23/Jun)
: gap up (celah kenaikan) dari rekor terendahnya (1.0520)

Semoga bermanfaat & sukses selalu!

(Research Dept.)

