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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN JEPANG DAN SWISS 

SERTA SEJARAH HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA KEDUA 

NEGARA 

 

Dalam bab II ini akan dibagi menjadi 3 sub-bab, dimana sub-bab pertama akan 

membahas tentang sejarah perekonomian Jepang, kemudian di sub-bab kedua akan 

membahas tentang sejarah perkembangan ekonomi Swiss dan pada sub-bab terakhir 

pembahasan akan berfokus pada sejarah kerjasama ekonomi antara Jepang dan Swiss 

sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk kerangka kerjasama yang 

lebih efektif melalui pembentukan Japan – Switzerland Free Trade and Economic 

Partnership pada tahun 2009. 

 
A. Sejarah perkembangan perekonomian Jepang  

Jepang merupakan negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Saat ini 

bersama China dan Korea Selatan, Jepang menyanding predikat sebagai kekuatan 

ekonomi di regional Asia. Berdasarkan data dari hasil survei International Monetary 

Fund atau IMF, Jepang berada di posisi ketiga sebagai negara dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB) tertinggi dan menduduki peringkat keempat negara dengan 

daya beli tertinggi di dunia (IMF, 2015). Sebelumnya Jepang berada pada posisi 

kedua sebagai negara dengan PDB tertinggi selama lebih dari 5 dekade, yaitu pada 

periode 1968 – 2010, hingga akhirnya pada akhir tahun 2010 PDB China mampu 

merangkak naik dan mengambil predikat yang telah lama disanding oleh Jepang (Lah, 

2011) 
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Dari segi pertumbuhan ekonomi, Jepang dinobatkan sebagai salah satu negara 

dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Bahkan Jepang pernah 

mendapat julukan “Asian Miracle”, sebutan ini didapat setelah Jepang berhasil 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang terbilang luar biasa, serta kesanggupan Jepang 

untuk bangkit dari keterpurukannya dan mengembalikan stabilitas negara-nya pasca 

kekalahan luar biasa yang Jepang alami pada Perang Dunia ke-II dalam jangka waktu 

yang terbilang singkat. Pertumbuhan ekonomi Jepang mendapat pengaruh signifikan 

dari perkembangan dalam sektor industri, terutama sektor otomotif dan elektronik. 

Hingga saat ini Jepang masih menjadi negara produsen otomotif terbesar urutan 

ketiga dan negara terbesar produsen barang-barang elektronik, sekaligus menyanding 

predikat sebagai salah satu negara ter-inovatif di dunia (World Intellectual Property 

Organization, 2013). 

Jepang memiliki peran krusial di dunia internasional. Jepang diketahui sebagai 

negara pemberi pinjaman terbesar (BBC News, 2016). Selain sebagai negara pemberi 

pinjaman terbesar, Jepang juga menyanding gelar sebagai negara investor terbesar di 

dunia peringkat ketiga (Allianz, 2015). Dalam perdagangan dan perekonomian dunia 

Jepang menjadi salah satu negara yang berperan penting. 
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    Gambar 1.  PETA JEPANG  

                                 Source : www.tasnimnews.com 
 

Jepang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan perekonomian-nya. 

Dulunya Jepang adalah negara yang memegang teguh kebudayaan lokal dan bersifat 

isolasionis atau menutup diri dari pengaruh eksternal, bahkan paham feodalisme di 

Jepang sangatlah kental. Seiring meningkatnya tekanan arus sosial dan politik yang 

mengikis pengaruh feodalisme, Jepang mulai memberanikan diri untuk membuka 

hubungan dengan pihak luar. Pembukaan diri terhadap pengaruh asing memberikan 

dampak positif bagi Jepang. Pertumbuhan Jepang melaju pesat saat Jepang mulai 

mendapat pengaruh barat. Pergantian pemerintahan yang terjadi pada periode Meiji 

membawa perubahan pandangan bagi bangsa Jepang. Dibawah pemerintahan Meiji, 

Jepang mulai menumbuhkan keinginan untuk meningkatkan per-ekonomian serta 

kemajuan dalam sektor industri, terlebih lagi Jepang memiliki keinginan untuk 
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memiliki kekuatan dalam angkatan perang. Dengan maksud mencapai tujuan tersebut 

pemerintah Meiji mengambil langkah- langkah seperti pemindahan istana kerajaan 

dari Kyoto menuju Tokyo, modernisasi ekonomi, teknologi dan edukasi yang 

diterapkan, dihapuskannya kelas sosial, dan pembentukkan konstitusi (Darlington, 

2016). 

Namun, kemajuan tersebut membawa pula paham fasisme hingga membuat 

Jepang menjadi negara yang imperialis, hal ini menjadi strategi Jepang untuk 

mencapai kepentingannya. Setelah strategi tersebut dijalankan tidak jarang Jepang 

terlibat dalam peperangan. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904-1905  

menambah kepercayaan orang-orang Jepang akan kemampuan dirinya. Pasca 

peperangan tersebut Jepang kembali terlibat dalam perang lainnya, seperti Perang 

Dunia pertama serta Perang Dunia ke-II.  Pada permulaan Perang dunia ke-II, Jepang 

meraih kemenangan  yang gemilang. Hampir seluruh negara di Asia dapat 

ditundukkan oleh Jepang, sebagai contoh Indonesia, Malaysia dan Filipina. Namun 

kemenangan itu tidak bertahan lama. Dominasi Jepang berujung pada pelumpuhan 

pusat perekonomian, setelah pihak AS menjatuhkan bom atom pada 2 kota utama 

pemerintahan Jepang yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Pasca jatuhnya bom di Nagasaki 

dan Hiroshima, Jepang berada dalam posisi yang sangat terpuruk. Tidak hanya 

berbagai infrastruktur penting di Jepang hancur, peristiwa pembomman ini bahkan 

menjatuhkan luka yang teramat dalam bagi Jepang, jutaan jiwa melayang dan ratusan 

ribu mengalami luka parah. 

Merupakan sebuah fakta unik, ketika Jepang berhasil bangkit dari 

keterpurukan bahkan mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa pasca 
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dijatuhkan-nya bom di Nagasaki dan Hiroshima pada Perang Dunia II oleh Amerika 

Serikat. Hanya satu dekade setelah mengalami kekalahan militer secara total, Jepang 

mampu kembali pada standar hidup sebagaimana di era sebelum perang. Bahkan, 

pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami percepatan pasca periode awal pemulihan. 

Sejak akhir 1950-an hingga awal 1970-an, ekonomi Jepang tumbuh sekitar 10% per 

tahunnya. Pada tahun 1970 pula Jepang dapat berbangga dengan menempati tiga 

ekonomi terbesar di antara negara-negara maju di dunia (Beckley, 2015) Terkait hal 

tersebut, para ekonom dan ilmuan politik mengungkapkan banyak faktor yang 

memengaruhi, misalnya di pertengahan 1950-an terdapat koalisi antara birokrat 

Jepang dan pebisnis yang kemudian menerapkan export-led growth, investasi 

domestik yang besar, dan desain kebijakan industri yang sangat baik. 

Namun kemudian, sekelompok pengamat ekonomi menambahkan faktor 

lainnya sebagai pelengkap penjelasan konvensional tersebut, yakni adanya peran 

besar Amerika Serikat di Jepang. Hal ini disebabkan kebijakan luar negeri  Amerika 

Serikat sendiri di era perang dingin kala itu adalah memprioritaskan pengaturan 

negara anti-komunis. Tanpa AS, Jepang mungkin tetap berkembang, namun tidak 

secepat ini (Beckley, 2015). Amerika Serikat memegang peranan penting 

sebagaimana ia memfasilitasi kesuksesan kebijakan dan institusi domestik Jepang. 

Beckley mengungkapkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Jepang telah 

memberikan dampak positif terhadap hal tersebut.  

Pertama, berkenaan dengan investasi, Amerika Serikat memberikan jaminan 

di bidang keamanan dan militer sehingga Jepang dapat meminimalisir anggaran 

pertahanan dan meng-alokasikan sumber daya yang langka untuk dialihkan kepada 
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perluasan private sectors. Amerika Serikat juga memberi suntikan dana langsung 

kepada ekonomi Jepang. Hal ini tentu membantu ekonomi Jepang, di waktu yang 

bersamaan ketika Jepang memperoleh modal yang besar saat terjadinya perang  Korea 

dan bantuan militer Amerika Serikat yang menjaga pengeluaran pemerintah Jepang 

tetap rendah. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga mengatur bunga rendah bagi 

peminjaman Jepang dari Bank Dunia dan Bank Ekspor Impor AS. 

Kedua, Amerika Serikat juga membantu Jepang dalam menciptakan iklim 

ekonomi yang mampu menunjang percepatan pertumbuhan ekspor Jepang. Ketika 

menjadi salah satu anggota GATT, beberapa negara ternyata menolak untuk 

menciptakan situasi yang menyenangkan bagi produk ekspor Jepang bahkan beberapa 

negara lainnya menutup industri mereka dari impor Jepang. Di sini terlihat 

sebagaimana Amerika Serikat berperan penting dalam menjadi pengimpor utama 

bahan Jepang hingga 30% ketika sebaliknya keanggotaan Jepang di GATT tidak 

begitu didukung oleh beberapa anggota lainnya. Ketiga, para pemimpin AS 

menerapkan sistem kapital “screen door” dan kontrol perdagangan di Jepang dengan 

mengizinkan adanya transfer tekonologi asing namun menyaring produk impor dan 

investasi asing yang dapat membahayakan pasar saham domestik. Bahkan Amerika 

Serikat dalam hal ini menyediakan teknologi dasar untuk hampir semua industri 

Jepang. Keempat, Amerika Serikat juga menopang situasi bisnis yang ramah dan 

konservatif terhadap perkembangan negara Jepang (Beckley, 2015). 

Namun economic miracle yang dialami jepang mengalami erupsi di era uforia 

pasar pada akhir 1980-an. Pada akhir tahun 1980 Gross Domestic Product (GDP) 

Jepang turun drastis hingga pada tingkat 3% dari tahun sebelumnya dimana 
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pertumbuhan GDP rata-rata di tingkat 10% (Vogel, 2006). Sebuah istilah yang 

disebut dengan “bubble economy” telah mendera perekonomian Jepang. Kebanyakan 

investor berlomba-lomba meletakkan uangnya di bidang real estate dan pasar saham. 

Inflasi kian tak terkendali, terutama di sektor properti dan saham sebagai dampak 

rendahnya suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini serta merta 

direspon dengan dinaikkannya suku bunga secara besar-besaran. Aksi ini kemudian 

direspon kembali oleh pelaku pasar dengan penjualan aset dan saham (Dewanto, 

2010). Peristiwa ini akhirnya meletus pada tahun 1991 yang kemudian menyebabkan 

Jepang mengalami kemorosotan ekonomi yang berkepanjangan, pertumbuhan 

ekonomi goyah, pemulihan pun gagal diwujudkan 

Vogel mengungkapkan bahwa penyebab kemunduran ekonomi Jepang 

tersebut dapat dianalisa melalui dua pendekatan utama, yakni kegagalan kebijakan 

atau Policy Failure dan krisis struktural atau Structural Crisis (Vogel, 2006). Dari 

pendekatan policy failure, pemerintah Jepang dianggap telah gagal dalam membuat 

kebijakan vital untuk memahami kinerja ekonomi Jepang yang buruk setelah tahun 

1990-an. Pemerintah justru memicu bubble economy dan memberikan respon yang 

salah dalam menanggapi krisis di awal 1990-an dan krisis perbankan. Bahkan 

pemerintah telah membuat kesalahan dalam pengelolaan makro ekonomi di akhir 

1990-an, seperti adanya penilaian kepentingan relatif terkait kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, dan peraturan perbankan. Berbeda dari pendekatan structural 

crisis yang lebih menekankan pada penafsiran bahwa dilema Jepang terkait jumlah 

permintaan yang ada jauh di bawah jumlah ketersedian yang berdampak kepada 
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terjadinya bubble economy lah sebagai penyebab utama stagnansi berkepanjangan 

dalam perekonomian Jepang. 

Hanya berselang dua dekade, Jepang kembali mendapat problematika baru 

yang mempengaruhi perekonomian Jepang. Pada 11 Maret 2011 silam, Jepang 

dilanda gempa berkekuatan 9.0 skala richter,  gempa tersebut menyebabkan tsunami 

setinggi 100 kaki menerjang Jepang. Keadaan ini semakin memburuk setelah ombak 

raksasa tersebut menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang menyebabkan 

kebocoran radiasi nuklir. Teknisi di Jepang bahkan membutuhkan waktu sekitar satu 

bulan untuk menghentikan penyebaran radiasi tersebut. Meskipun penyebarannya 

mampu dihentikan, tetapi radiasi tersebut telah mencemari produk susu lokal, 

tanaman serta sayur-sayuran di Jepang, dan secara jelas mencemari persediaan air 

minum di Tokyo. Bahkan radiasi tersebut sudah menyebar hingga samudra pasifik, 

dan tingkat radiasinya telah mencapai 4.000 kali lipat dari batas maksimal (Amadeo, 

Japan's 2011 Earthquake, Tsunami and Nuclear Disaster, 2016). 

Rentetan bencana ini diperkirakan menyebabkan hancurnya sekitar 138.000 

ribu bangunan dan membuat Jepang mengalami kerugian sekitar 360 juta USD. Tidak 

hanya sampai situ, akibat bencana ini industri nuklir di Jepang runtuh, sebelas dari 

lima puluh reaktor nuklir di Jepang ditutup pasca bencana ini. Penutupan reaktor 

nuklir ini menyebabkan produksi listrik di Jepang menurun hingga angka 40%. 

Akibat dari penurunan produksi ini, Jepang harus meng-impor minyak untuk 

memenuhi kuota produksi sumber tenaga yang berakibat defisit pada neraca 

perdagangan Jepang (Amadeo, Japan's 2011 Earthquake, Tsunami and Nuclear 

Disaster, 2016). Tentu saja hal ini mempengaruhi produksi dalam negeri Jepang, 
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karena ketersedian energi merupakan hal vital dalam proses produksi, dan jelas sekali 

hal ini berdampak buruk terhadap perekonomian Jepang. Terlepas dari semua 

problematika yang dihadapi Jepang, Jepang tetap diakui sebagai negara maju dan juga 

sebagai salah satu negara yang memiliki per-ekonomian tertinggi di dunia. 

B. Sejarah perkembangan perekonomian Swiss 

Swiss adalah sebuah negara dengan luas wilayah menengah yang berada di 

kawasan Eropa Barat. Swiss merupakan negara yang terkurung oleh daratan dimana 

ia berbatasan langsung dengan Jerman di sebelah utara, Perancis di sebelah barat, 

Italia di bagian selatan, serta Austria dan Liechtenstein di bagian timur. Wilayah 

negara Swiss terbentang diantara 3 dataran tinggi, secara geografis dibagi antara 

Alpen, Dataran Tinggi Tengah dan Jura, yang mencakup wilayah seluas 41.825 km2 

dengan wilayah Alpen menduduki sebagian besar wilayah. Jumlah penduduk Swiss 

berkisar 7,8 juta jiwa, dan lebih banyak berkonsentrasi di dataran tinggi, dimana kota 

terbesar dapat ditemukan. Di antara mereka adalah dua kota global dan pusat-pusat 

ekonomi Zurich dan Jenewa.  

Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) tertinggi dengan nilai mencapai 650,8 miliar US dolar, dan menempatkan 

Swiss sebagai negara urutan ke-20 dengan PDB terbesar didunia. Pendapatan per – 

kapita Swiss mencapai nilai 80.950 USD, jauh melebihi pendapatan rata -rata negara 

anggota G-7. Nilai pendapatan per-kapita tersebut menempatkan Swiss sebagai 

negara ke-6 dengan nilai pendapatan perkapita tertinggi di dunia Zurich dan Jenewa 

memiliki masing-masing telah digolongkan sebagai kota dengan kualitas tertinggi 
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kedua dan ketiga kehidupan di dunia. Pada tahun 2010, Forum Ekonomi Dunia  

menganggap Swiss sebagai negara didunia yang paling kompetitif (Thomas White 

Internasional, 2014) 

 Gambar 2. PETA SWISS 
 

www.cia.gov     

Pencapaian yang diraih saat ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang 

dilakukan Swiss. Keadaan Swiss yang dikatakan sebagai negara maju dan memiliki 

kesejahteraan tinggi saat ini akan sangat berbeda saat kita melihat Swiss pada abad 

ke-18. Awalnya Swiss merupakan sebuah negara kecil yang sangat miskin tanpa 

sumber daya yang memadai bahkan untuk masyarakat-nya sendiri. Terbatas-nya 

teknologi yang ada saat itu serta kondisi geografi Swiss menyebabkan sulitnya 

aktivitas bertani maupun bercocok tanam. Swiss juga merupakan negara yang 

berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Jerman, Italia dan Perancis, sehingga 

Swiss diliputi dengan berbagai paham serta mendapat pengaruh ekternal yang 

beragam, hal ini membawa dampak terhadap keadaan internal Swiss dan berujung 
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dengan konflik internal, hal ini berdampak terhadap kondusifitas pelaksanaan per-

ekonomian (Weder, 2009).  

Ketiga negara tersebut membawa paham dan idealisme yang berbeda ke 

daratan Swiss.  Meskipun hingga akhir abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1798 

Swiss berada dibawah okupasi Perancis, tetapi sebagai negara landlocked  Swiss 

kerap mendapat intervensi dari Italia dan Jerman yang notabene-nya juga berbatasan 

langsung dengan Swiss. Intervensi yang dilakukan Jerman dan Italia merupakan 

upaya melakukan ekspansi melalui penyebaran paham yang dianut oleh mereka. Hal 

inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya konflik internal dalam wilayah Swiss 

yang saat itu masih terbentuk dari berbagai kanton.  

Keadaan ini serta kondisi alam Swiss menjadi faktor – faktor yang 

menghambat pertumbuhan Swiss dan menempatkan Swiss menjadi negara yang 

terpuruk. Swiss bahkan sempat dijuluki sebagai “The Sick-Men in Europe” panggilan 

ini mereferensikan keadaan Swiss yang sangat memprihatinkan, jauh berbeda dengan 

keadaan negara – negara Eropa lainnya. Saat sebagian besar negara – negara Eropa 

lainnya tengah disibukkan upaya meningkatkan kesejahteraan negara-nya, Swiss 

masih dihadapkan dengan problematika dasar pembentukan negara. 

Para ahli ekonomi yang mencoba mengkaji perkembangan per-ekonomian 

Swiss tidak dapat mengatakan secara pasti bagaimana per-ekonomian Swiss mulai 

berkembang, tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa akhir abad ke-18 dan 

awal abad ke-19 merupakan periode penting bagi perkembangan ekonomi Swiss. 

Akhir abad ke-18 tepatnya pada tahun 1798 saat Perancis meng-okupasi Swiss, hasil 

hasil pertanian diperjual belikan dan lahan pertanian rakyat diambil alih oleh 
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Perancis. Peristiwa ini mengakibatkan banyak masyarakat pedesaan yang sebelumnya 

bekerja di sektor agrikultur beralih profesi menjadi pekerja rumahan, sebagian besar 

pekerja berada di sektor tekstil dan produsen Jam, dimana wirausahawan berperan 

untuk menyediakan alat dan bahan – bahan mentah yang nanti-nya digunakan para 

pekerja untuk melakukan produksi dari rumah mereka. Aktivitas ini menuntun 

meningkatnya kegiatan produksi dan diakhir abad ke-18 Swiss menjadi negara 

dengan angka produksi tertinggi di daratan Eropa (Thomas White Internasional, 

2014). 

Pada awal abad ke-19, tepatnya pasca berakhirnya pemerintahan Napoleon 

pada tahun 1813 penduduk Swiss menunjukkan secara jelas bahwa tradisi melakukan 

perdagangan telah mengakar ditengah – tengah masyarkat. The Swiss Diet 

“Tagsatzung” atau majelis yang terdiri dari delegasi cantonal, memutuskan untuk 

memperkenalkan moderat tarif federal pertama keseluruh wilayah negara, dimana 

model ini memberikan perlindungan bagi industri – industri lokal dari kompetisi 

dengan produk – produk asing yang lebih murah. Regulasi yang ditetapkan The Swiss 

Diet ini segera mendapat perlawanan dari beberapa pihak. Industri tekstil Swiss 

Timur merasa diri mereka mampu terjun dalam persaingan tanpa adanya proteksi 

dalam bentuk tarif ini, Sebagian masyarakat membentuk pergerakan untuk melakukan 

protes terhadap regulasi ini, dimana akhirnya regulasi ini dihapuskan pada bulan ke-

delapan pasca regulasi ini diterapkan. Segala bentuk proteksi yang dilakukan 

pemerintah mendapat penolakan yang luar biasa dari masyarakat. 

Pada masa itu, sikap yang ditunjukkan Swiss sangat berbeda dengan negara – 

negara Eropa yang berada di sekitarnya. Pada paruh pertama dari abad ke-19, Swiss 
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mendapat julukan “Free Trade Island” hal ini merujuk pada tinggi-nya arus 

perdagangan bebas yang dilakukan Swiss, sedangkan disisi lain Swiss dihimpit oleh 

negara – negara yang menerapkan kebijakan tariff yang tinggi untuk memproteksi 

pasar domestik dari negara mereka masing – masing seperti Inggris, Jerman, Perancis 

dan Austria.  

Faktanya Swiss terjebak kepada tradisi mereka untuk melakukan perdagangan 

bebas dimana hal ini sudah ditunjukkan pada abad ke-18. Sebagai dampak dari 

adanya proteksi perdagangan yang dilakukan sebagian besar negara – negara Eropa, 

beberapa industri Swiss mulai melakukan perdagangan keluar wilayah Eropa dimana 

pada masa itu perdagangan dilakukan melalui jalur laut. Kondisi pasar Eropa yang 

kurang kondusif karena kebijakan proteksi yang diterapkan sebagian besar negara 

Eropa, mendorong Swiss melakukan perdagangan dengan berbagai negara diluar 

wilayah Eropa, hal ini sekaligus menjadi jalan untuk Swiss melakukan ekpansi ke 

pasar dunia untuk produk-produk mereka. Sebagai contoh industri kapas Swiss 

membuka jalur perdagangan dengan Turki, Persia dan India, kepulauan Malaysia, 

Filipina, Jepang serta beberapa negara Afrika. Dengan melakukan perdagangan 

melalui jalur maritim, industri tekstil Swiss membuka basis baru untuk 

mempertahankan eksistensi mereka. Tidak hanya industri tekstil, industri – industri 

lainnya yang berasal dari Swiss juga mulai melakukan perdagangan keluar daratan 

Eropa. Seperti industri sutra Zurich yang berhasil menembus pasar di wilayah utara 

dan selatan Amerika, industri jam tangan yang membuka jalur perdagangan ke 

wilayah Amerika dan China. 
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Diawal abad ke-19, meningkatnya angka ekspor yang dilakukan industri – 

industri Swiss menarik perhatian “Gerakan Perdagangan Bebas Inggris (English Free 

Trade Movement)”, terutama karerna peningkatan ekspor yang terjadi berjalan tanpa 

adanya promosi yang dilakukan pihak pemerintah Swiss, terlebih lagi perdagangan 

bebas sukses dijalankan sebelum hal tersebut dibentuk sebagai teori ekonomi maupun 

program politik dalam platform Eropa. Pemerintah Inggris kemudian mengirimkan 

komisi ke Swiss untuk melakukan observasi dan membuat laporan bagi pihak 

pemerintah. Didalam laporan tersebut komisi utusan Inggris menuliskan bahwa “Dua 

juta masyarakat Swiss, dalam kondisi terburuk dibandingkan dengan penduduk dari 

negara – ngeara lain berhasil menunjukkan kebebasan dalam perdagangan sebagai 

sistem politik mereka”. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Swiss dapat 

dikatakan sebagai negara dengan tingkat industrialisasi tertinggi di wilayah benua 

Eropa jika dilihat dari tingginya nilai perdagangan bebas yang mereka lakukan. 

Kemajuan yang dibuat Swiss merupakan hal signifikan, Swiss yang awalnya 

hanya wilayah yang kurang mendapat perhatian negara lain, wilayah yang secara 

penuh tidak memiliki perlindungan namun mampu membuka jalan dan menembus 

pasar dunia walaupun mereka memiliki akses keluar yang sulit karena berbatasan 

langsung dengan negara-negara besar lainnya. Sebagai tambahan seorang ahli 

ekonomi asal Jerman, Emminghaus pada tahun 1860 membuat sebuah tulisan yang 

kemungkinan besar direferensikan kepada Swiss. Dalam karya-nya ia menuliskan 

bahwa besar atau kecilnya wilayah suatu negara tidak mempengaruhi hubungan 

perdagangan negara tersebut. Arus investasi dan jalannya perdagangan merupakan 

sesuatu yang mirip dengan sistem kolonial, tetapi dalam pemeliharaan sistem tersebut 
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tidak dibutuhkan biaya untuk mempersiapkan angkatan perang serta biaya 

administrasi yang besar. (PARK Won-hwa, 2006) 

Dipertengahan abad ke-19 terjadi perubahan besar di daratan Eropa dibawah 

kepemimpinan dari Inggris dan Perancis. Secara praksis seluruh daratan Eropa 

menjadi area Free Trade dengan pembentukan sistem kontrak. Kontrak ini membawa 

pengaruh positif bagi ekspor yang dilakukan industri Swiss, hal ini mendorong 

terjadinya peningkatan penjualan produk kepada negara-negara tetangga Swiss. 

Dampak dari peristiwa ini membawa Swiss pada ekspansi perdagangan yang lebih 

luas serta peningkatan kesejahteraan bagi Swiss. Bersama Inggris dan Belanda, Swiss 

menjadi negara  salah satu dengan orientasi ekspor tertinggi didunia. Dengan 

diberlakukan-nya sistem tersebut, serta digunakannya emas klasik sebagai mata uang 

global bagi 50 negara membawa keamanan bagi sektor moneter dan terciptanya 

stabilitas moneter. Eropa, termasuk juga Swiss mengalami perkembangan serta 

mendapat pengalaman praksis yang lebih baik dalam sektor per-ekonomian. Periode 

ini disebut sebagai “Golden Age” bagi wilayah Eropa, era daratan Eropa dipenuhi 

dengan perdamaian, hingga berakhirnya abad ke-19. 

Tidak hanya dalam sektor industri, pada periode akhir abad ke-19 terjadi pula 

perubahan besar pada sektor agrikultur. Pihak konferedasi mulai memberikan 

perlindungan pada kaum petani dari arus produk asing. Hal ini merupakan revolusi 

besar dari kebijakan pemerintah, karena sebelumnya pemerintah tidak pernah 

memberi regulasi dalam bentuk tarif bagi sektor agrikultur. Alasan terjadinya 

perubahan besar ini adalah adanya ekspansi jalur kereta api. Terutama setelah 

pembukaan terowongan Gotthard pada tahun 1881, sekelompok besar pedagang 
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sereal dari luar negeri dan Rusia tiba di Swiss dan hal ini menyebabkan krisis dan 

perubahan struktur dalam sektor agrikultur. Angka penanaman padi menurun saat itu, 

dan secara bertahap banyak petani yang beralih ke industri susu dan pengolahan 

bahan makanan. Pasca peristiwa ini ide untuk melindungi para petani dengan maksud 

menciptakan ketersediaan dan kemampuan konservasi bagi negara diterima oleh 

masyarakat. Bahkan masyarakat menunjukkan niat mereka dan siap untuk melakukan 

pengorbanan. Ide ini semakin menguat saat terjadinya perang dunia pertama dan 

kedua, hingga saat ini kebijakan agrikultur tetap dipertahankan oleh Swiss (PARK 

Won-hwa, 2006). 

Konsep pemikiran Free Trade  sempat memudar dari kepentingan negara saat 

terjadinya Perang Dunia pertama. Banyak negara yang mulai menjadikan 

imperialisme sebagai strategi untuk melakukan ekspansi kekuasaan dan 

meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan Trade Barrier dibentuk oleh beberapa 

negara. Pada periode antara 1914 dan 1945 semangat perdagangan bebas yang 

sebelumnya telah dianut bangsa Eropa berada pada posisi yang menyedihkan. Power 

Policy mendominasi hubungan antar negara serta hubungan ekonomi. Keinginan 

untuk menciptakan konsep Emas sebagai nilai tukar yang telah dibangun dan 

membawa stabilitas pada abad ke-19 tidak dapat direaliasasikan karena adanya 

kebijakan tersebut. Kondisi ini membawa pengaruh negatif bagi Swiss, hal ini 

ditunjukkan merosotnya nilai expor pada periode 1920-an dan 1930-an, sejumlah 

besar masyarakat kehilangan pekerjaan, terlebih lagi industri tekstil Swiss yang 

menuntun Swiss pada peningkatan kesejahteraan rakyat Swiss terpukul keras dan ikut 

anjlok seiring memburuknya kondisi ini. Apa yang tersisa hanyalah semangat 
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kewirausahaan yang tertanam pada rakyat Swiss. Meski begitu, dikatakan sikap netral 

Swiss pada masa Perang Dunia pertama dan Perang Dunia ke-II yang ditunjukkan 

oleh absennya Swiss dari kedua perang dunia ini memberikan dampak positif bagi 

Swiss jika dibandingkan dengan negara negara lain. Meskipun keadaan perang saat 

itu mempengaruhi keadaan perekonomian Swiss dan menyebabkan penurunan bagi 

perekonomian Swiss, namun banyak ahli ekonomi mengatakan bahwa keputusan 

Swiss untuk absen dari keterlibatan Swiss dalam kedua Perang Dunia berdampak 

positif pada pada stabilitas serta tingkat nilai tukar Swiss terhadap negara negara lain 

kedepannya. 

Pasca berakhirnya Perang Dunia ke-II, Swiss dihadapkan dengan tantangan 

baru dunia ekonomi. Semangat untuk melakukan perdagangan bebas dibangkitkan 

kembali.  Tetapi kali ini timbul keinginan untuk mengajukan kerangka perdagangan 

bebas kepada konvensi internasional dan pengawasan-nya kepada institusi 

supranasional. Institusi – institusi seperti International Monetary Fund (IMF), Bank 

Dunia, General Agreements on Tariff  and Trade (GATT), European Community dan 

Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/ EFTA) 

adalah institusi internasional yang ditemukan pasca berakhir-nya perang serta periode 

setelah berakhirnya perang : 

Lingkup Global 

1. IMF dan Bank Dunia 

Sebagai negara yang berada di blok netral pada Perang Dunia, pemerintah 

Swiss, mencoba untuk menarik diri dari partisipasi dalam konfrensi moneter 

yang dibentuk oleh Aliansi kekuatan Bretton Woods pada musim panas tahun 
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1944. Tetapi menurut sejarah ada beberapa alasan yang membuat Swiss 

berpegang terhadap prinsip-prinsip yang dibentuk oleh Institusi yang dibentuk 

oleh aliansi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) 

2. World Trade Organization / WTO 

Di tahun 1947, Swiss menerima undangan yang dikirimkan oleh dewan 

ekonomi Persatuan Bangsa-Bangsa (Economic and Social Council of United 

Nation / ECOSOC) untuk berpartisipasi dalam konfrensi internasional dengan 

tujuan menciptakan organisasi besar untuk mengatur perdagangan bebas. Seperti 

halnya negara lain yang turut berpartisipasi, Swiss memerlukan amandemen 

khusus dengan maksud melindungi kepentingan nasional-nya. Tetapi pada 

akhirnya, teks yang telah diamandemen tersebut mengandung terlalu banyak 

kontradiksi dan pengecualian, dimana akhirnya berdampak pada kegagalan 

projek tersebut. Swiss akhirnya bergabung dengan GATT pada tahun 1966. 

 

Lingkup Eropa 

1. European Economic Cooperation 

Dalam periode ini Swiss disaat yang bersamaan mencoba untuk 

menguatkan posisinya di daratan Eropa dan juga menunjukkan keseriusannya 

untuk turut serta dalam projek yang dibentuk oleh organisasi ekonomi Eropa. 

Di tahun 1947, Swiss setuju untuk berpartisipasi dalam rekontruksi hubungan 

ekonomi antara negara negara Eropa yang merenggang saat terjadinya Perang 

Dunia. Dalam hal ini termasuk juga negara – negara yang yang tergabung pada 
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konvensi Organization for Economic Cooperation and Developmentb (OECD) 

di tahun 1948. 

Sejak akhir 1940-an, motif utama dari kebijakan ekonomi Swiss adalah 

menyetujui kerjasama internasional, tetapi dengan status istimewa dengan 

organisasi yang bersangkutan. Swiss pada saat itu enggan untuk terlibat dengan 

organisasi ekonomi baru yang berkembang di dunia. Terlebih lagi Swiss 

bersikap skeptis terhadap hal – hal yang bersangkutan dengan forum ekonomi 

multilateral yang berpotensi untuk mencabut kebebasan bermanuver dan 

meraih keuntungan ekonomi bagi pihak Swiss. Swiss adalah negara yang 

sejahtera, dan mereka ingin untuk mempertahankan hasil dari proses 

perdagangan serta performa moneter mereka. Sebagai contoh, dalam kasus 

proses integrasi Eropa, persyaratan yang diberikan kepada negara – negara 

anggota bersifat sangat mengekang. Tidak hanya bagi sektor ekonomi, tetapi 

juga bagi sektor politik. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa 

sampat saat ini Swiss belum menjadi anggota Uni Eropa. 

Bagaimanapun, Swiss secara aktif berpartisipasi dalam proses re-

organisasi yang ada di benua Eropa melalui metode lain, contohnya : Sebagai 

reaksi dari pembentukan European Economic Community (EEC) pada tahun 

1957, pelopor bagi organisasi yang saat ini disebut sebagai Uni Eropa, Swiss 

bersama dengan Austria, Denmark, Britania Raya, Norwegia dan Swedia 

membentuk European Free Trade Association (EFTA) pada tahun 1960. Pasca 

penolakan Swiss untuk bergabung dengan European Economic Area dengan 

Uni Eropa pada tahun 1992 yang ditentukan melalui sistem voting, Swiss 
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memutuskan untuk meningkatkan intensitas kerjasama dengan Uni Eropa 

melalui perjanjian bilateral. Saat ini, meskipun Swiss tidak termasuk sebagai 

negara anggota Uni Eropa, Swiss tetap mampu menjaga keharmonisan 

kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota Uni Eropa, dimana hal 

tersebut telah dipastikan melalui pembentukan perjanjian dari masa ke masa. 

Berikut beberapa perjanjian penting antara Bern dan Brussel, yaitu :  

1) Free Trade Agreement 

Perjanjian yang terbentuk atas persetujuan Swiss dan EEC. 

Merupakan salah satu pilar penting bagi hubungan ekonomi kedua kubu. 

Dimana perjanjian tersebut membahas FTA dalam sektor barang – barang 

industri kecuali produk-produk agrikultur 

 
2) Perjanjian asuransi langsung terkecuali asuransi nyawa 

Perjanjian yang terbentuk antara Swiss dan EEC yang berisi 

regulasi tentang kebebasan pembentukan perusahaan atau kelompok 

penyedia asuransi 

 
3) Perjanjian bilateral I 

Perjanjian bilateral yang dibentuk tahun 1999 dan diratifikasi pada 

tahun 2000. Mulai berlaku pada 1 Juni 2002. Dimana perjanjian ini 

mencakup 7 sektor spesifik yaitu ; (1)Pergerakan bebas individu/ 

transmigrasi, (2)Trade Barriers, (3)Perpindahan pasar publik, 

(4)Agrikultur. (5)Penerbangan sipil, (6)Transportasi antar wilayah, (7)Dan 

penelitian 
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Protokol terpisah untuk perjanjian tentang transmigrasi, yang berisi 

regulasi istimewa untuk negara baru anggota Uni Eropa telah diratifikasi 

pada tahun 2005, setelah adanya Outcome positif masyarakat melalui 

sistem Popular Votes yang dilakukan Swiss  

 
4) Perjanjian bilateral II 

Set kedua dari perjanjian bilateral Swiss dengan Uni Eropa, 

dirumuskan pada tahun 2002 dan memasuki tahap ratifikasi pada tahun 

2005 dan sebagian dari isi perjanjian telah berlaku sejak tahun 2006. 

Dimana pada perjanjian ini membahas 9 pokok bahasan yaitu ; 

(1)Kerjasama dalam penegakkan keadilan, suaka dan migrasi, 

(2)Perpajakan, (3)Perang melawan tindakan penipuan, (4)Produk jadi 

agrikultur, (5)Lingkungan, (6)Statistik -Berlaku pada tahun 2007-, 

(7)Media, (8)Pendidikan dan pelatihan kerja, (9)Pensiunan. 

 
Dilihat dari penjabaran diatas, dapat dikatakan beberapa poin penting yang 

menjadi faktor pendorong kemajuan Swiss antara lain seperti. Internasionalisasi 

awal yang dilakukan beberapa industri Swiss karena kondisi terbatas yang ada di 

pasa Eropa, sikap netral yang ditunjukkan Swiss pada Perang Dunia, Semangat 

berdagang Swiss yang telah tertanam dan menjadi tradi, serta kebijakan 

pemerintah Swiss yang turut mendukung sektor- sektor vital perekonomian Swiss. 

Saat ini Swiss terus menerus mengadakan kerjasama untuk menjaga posisi-nya dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakt Swiss (PARK Won-hwa, 2006). 
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C. Sejarah Kerjasama Perdagangan antara Jepang dan Swiss 

Dalam hubungan internasional, interaksi antara aktor-aktor internasional 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena adanya 

kenyataan bahwa suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau mencapai 

kepentingan nasional-nya tanpa adanya bantuan dari negara lain. Hal ini merujuk 

kepada terjadinya ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain atau 

interdependensi. Fakta bahwa kebutuhan masyarakat dalam suatu negara kian 

beragam menuntut pemerintahan untuk memenuhi hal tersebut melalui berbagai 

cara, termasuk mengadakan interaksi dengan pemerintahan lain. Interaksi dengan 

pemerintahan lain dapat dicapai melalui berbagai cara salah satunya adalah 

hubungan bilateral. 

Jepang dan Swiss merupakan salah satu contoh negara yang memiliki 

kedekatan bilateral dalam bidang ekonomi yang sangat erat. Kedua negara seakan 

menunjukkan interdependesi yang sangat kental satu sama lain. Jepang merupakan 

salah satu pasar penting bagi Swiss di kawasan Asia, disisi lain Swiss merupakan 

salah satu negara tujuan ekspor terbesar Jepang di benua Eropa. Namun ikatan 

kerjasama ekonomi yang baik antara Jepang dengan Swiss tidak terjalin dalam 

waktu yang singkat. Hubungan Jepang dan Swiss telah terjalin selama lebih dari 

150 tahun, dan untuk mencapai tingkatan kerjasama hingga saat ini Jepang dan 

Swiss sudah melewati proses yang tidak sederhana. 

Terdapat sebuah isu yang mengatakan bahwa berita tentang Jepang pertama 

kali sampai ke daratan Swiss pada abd ke-13. Dimana berita ini dibawa oleh 

seorang pelaut Venesia bernama Marco Polo. Dalam cerita-nya Marco Polo 
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menyebut Jepang sebagai “Cipangu”, kata tersebut merajuk pada istilah The Gold 

Rich Japan. Namun tidak ada penjelasan yang mendetail tentang isu ini, terlebih 

lagi para ahli sejarah tidak menemukan bukti yang cukup menguatkan kabar ini. 

Bukti sejarah otentik yang ditemukan sejarawan hanya menjelaskan bahwa kedua 

negara menyadari keberadaan wilayah satu sama lainnya pada abad ke-16, dan hal 

tersebut belum menunjukkan adanya interaksi kerjasama antara kedua negara pada 

masa itu. 

Bukti sejarah yang menunjukkan kesadaran satu sama lain antara Jepang 

dan Swiss adalah sebuah buku yang dipublikasikan oleh Renwad Cysat, walikota 

Lucerne yang merupakan bagian dari konfederasi Swiss. Didalam buku tersebut 

memuat data-data tentang Jepang dan peta Jepang didalamnya. Buku ini dianggap 

sebagai hal yang nantinya melandasi ketertarikan Swiss kepada Jepang. 

Sebenarnya buku ini ditulis Cysat bukan melalui observasi langsung ke daratan 

Jepang, faktanya Cysat tidak pernah tiba didaratan Jepang. Seluruh data yang 

dimiliki Cysat, diperoleh dan ia kumpulkan dari sumber pustaka, data ini 

merupakan hasil observasi dan informasi yang dikirimkan Jesuits yang berada di 

Jepang ke Roma (Dallais, 2006). 

Interaksi langsung antara Swiss dan Jepang secara nyata terjadi pada abad 

ke-19. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Jepang adalah negara yang menutup 

diri dari pengaruh luar dan memegang teguh nilai – nilai luhur mereka. Tetapi pada 

abad ke-19 Jepang sudah memberanikan diri untuk berinteraksi dengan negara lain, 

disaat yang bersamaan Swiss pada waktu itu sedang berusaha melakukan ekspansi 

pasar yang dikarenakan pembatasan perdagangan yang dilakukan negara – negara 
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Eropa. Pembukaan Jepang terhadap pengaruh luar menarik perhatian beberapa 

industri Swiss, hal ini dinilai sebagai kesempatan untuk melakukan kerjasama 

perdagangan oleh industri tekstil Swiss bagian timur dan produsen jam tangan 

Swiss, Neuchatel. Pada tahun 1859, Swiss mengirimkan delegasi resmi yang 

dipimpin oleh Aime Humbert (Anggota Dewan dari Swiss sekaligus pimpinan 

industri Neuchatel) ke Jepang dengan maksud melakukan negosiasi dengan 

pemerintah Jepang untuk menjalin kerjasama baru. Meskipun misi pertama yang 

dilakukan oleh utusan Swiss ini tidak berakhir sesuai dengan yang diharapkan, 

tetapi misi tersebut tidak berakhir tanpa membuahkan hasil apapun, hal ini terbukti 

melalui produsen jam tangan Neuchatel yang mampu membuka kantor cabang di 

wilayah Yokohama.  

Tahun 1862, misi kedua yang didanai oleh konfederasi Swiss dan kembali 

dipimpin oleh Aime Humbert dijalankan. Proses negosiasi berhasil memasuki ke-

shogunan Tokugawa di Edo atau yang saat ini dikenal sebagai Tokyo,  tepat sesaat 

sebelum periode mandat 2 tahun yang diberikan berakhir. Sebagai hasil dari proses  

negosiasi tersebut, Jepang dan Swiss mengesahkan perjanjian pertama kedua 

negara pada 6 Februari 1864 yang disebut sebagai “Treaty of Amity and Commerce 

between the Swiss Federal Council and His Majesty the Taïkun of Japan”. 

Perjanjian yang dirumuskan oleh delegasi Swiss dan Taikun atau yang saat ini 

dikenal sebagai Shogun mengatur tentang aktivitas warga negara Swiss yang 

berada di Jepang, seperti kebebasan dalam berdagang, hak untuk mempersiapkan 

pembukaan pelabuhan baru, dan perihal ekstra-teritorial tanpa menawarkan hak 
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timbal balik untuk warga negara Jepang di Swiss (Switzerland Global Enterprise, 

2012). 

Saat pemerintahan baru Jepang mengambil alih yang ditandai melalui 

restorasi Meiji pada tahun 1868, salah satu hal yang menjadi tujuan dari 

pemerintahan baru pada saat itu  adalah menegosiasikan ulang perjanjian yang 

dinilai kurang menguntungkan bagi Jepang. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

diadakan konfrensi internasional yang berlokasi di Tokyo pada tahun 1882 dan 

tahun 1886-1887 dengan delegasi Swiss sebagai salah satu pihak yang ikut 

berpartisipasi. Melalui konfrensi tersebut pemerintah Jepang menyatakan 

keinginan mereka untuk membuka seluruh wilayah negara untuk pihak asing 

dengan kondisi dihapuskannya hak ekstrateritorial. Negosiasi ini membutuhkan 

waktu yang cukup panjang hingga akhirnya diperoleh kesepakatan pada tahun 

1890-an. Hal ini juga di-ikuti Swiss untuk melakukan negosiasi ulang  atas 

perjanjian yang berlaku sebelumnya.  

Pada tahun 1896 tecapailah kesepatan antara kedua belah pihak dan 

terbentuklah  “Treaty of Amity, Establishment and Commerce” yang berbasis untuk 

mencapai kesetaraan serta keutungan bersama. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 

1911, dimana pada tahun yang sama dilakukan negosiasi baru di Bern. Perjanjian 

baru yang terbentuk pada tahun 1911 yang dikenal sebagai “Treaty of 

Establishment and Commerce” membahas tentang hak untuk melakukan 

pembelian terhadap properti. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 1923 sebelum 

akhirnya salah satu partai yang memegang legitimasi membatakalkan perjanjian 

ini. 
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Di masa awal keterbukaan Jepang terhadap pihak luar, jumlah barang yang 

tersedia untuk diekspor keluar oleh Jepang masih sangat terbatas. Pada tahun 1892 

sutra merupakan komoditas utama yang di ekspor Jepang  kepada Amerika dan 

Eropa. Terhitung hampir 59% dari total ekspor Jepang adalah sutra, sedangkan 

produk lain yang tercatat sebagai komoditas ekspor lain dari Jepang pada masa itu 

adalah teh Jepang, porselen, batubara, vernis dan tembaga. Perdagangan sutra pada 

masa itu berfokus di daerah Yokohama, dengan 6 perusahaan Swiss memegang 

45% dari jumlah total perdagangan. Tahun 1893, 48% dari komoditas sutra Jepang 

diproduksi dengan mesin, sedangkan 52% sisanya merupakan hasil kerajinan 

tangan yang dibuat dengan tehnik tradisional yang berbeda beda dari tiap 

daerahnya. Sebaliknya pihak Swiss merupakan ekspoter bahan kain dan jam tangan 

dalam jumlah besar bagi Jepang, diikuti dengan produk – produk kimia serta 

produk susu seiring berjalannya waktu. Dengan cepatnya proses modernisasi 

Jepang yang dimulai pada era restorasi Meiji, produsen mesin Swiss dengan cepat 

meng-ekspansi pasar mereka melalui sektor pembangunan rel kereta api, 

pembangkit listrik dan pabrik pemintalan di Jepang. 

Statistik perdagangan antara Jepang dan Swiss pertama kali disusun pada 

tahun 1898. Kedua negara menunjukkan peningkatan pesat pada nilai perdagangan 

dua arah, terutama pada saat Perang Dunia Pertama berlangsung dan pasca Perang 

Dunia Pertama, dimana saat itu Jepang menunjukkan lonjakkan nilai ekspor yang 

menuntun surplus perdagangan bagi Jepang. Disisi lain, ekspor Swiss terhadap 

Jepang tumbuh secara substansial pada periode 1920-an. 
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Selama tahun 1920-an dan 1930-an Jepang merupakan pasar penting bagi 

industri mesin dan produsen jam tangan Swiss. Tetapi perdagangan antara Jepang 

dan Swiss mengalami penurunan pada akhir 1930-an dan runtuh total pada akhir 

Perang Dunia ke-II. Dimasa kependudukan Amerika Serikat di Jepang, pasca 

kekalahan-nya di Perang Dunia ke-II nilai perdagangan antara Jepang dan Swiss 

sangatlah rendah. Saat itu perdagangan antara Jepang dan Swiss hanya berlangsung 

satu arah, Jepang hanya menjadi exporir bagi Swiss pada masa pemulihan ekonomi 

Jepang berlangsung. Perdagangan dua arah kembali dimulai pada tahun 1953, saat 

ekonomi Jepang berangsur-angsur stabil, dan hal ini berlangsung hingga awal 

periode 1970-an. 

Pada akhir periode 1980-an, nilai expor Jepang terhadap Swiss mengalami 

penurunan, hal ini tidak hanya sebagai cerminan dari penyusutan perekonomian  

yang terjadi karena krisis real estate dan bubble Economy di Jepang tetapi juga 

sebagai dampak  globalisasi. Banyak perusahaan Jepang yang memilih melakukan 

produksi di negara yang memiliki cost lebih rendah seperti di negara – negara Asia 

dan Eropa Timur, dan produk tersebut langsung di ekspor dari negara tempat 

diproduksinya barang – barang tersebut sehingga nilai ekspor tersebut tidak masuk 

dalam catatan ekspor impor antara Jepang dan Swiss. 

Seperti yang kita ketahui bahwa baik Jepang maupun Swiss keduanya 

merupakan anggota dari Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dan  World Trade Organization (WTO), sehingga hubungan 

ekonomi bilateral antara kedua negara dibatasi oleh regulasi tingkat tinggi yang 

diberikan oleh kedua organisasi tersebut. Bagaimanapun perjanjian bilateral kedua 
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negara perihal double taxation dan perjanjian kerjasama teknologi dan bidang 

ilmiah berhasil dibentuk (Switzerland Global Enterprise, 2012). 

Di tahun 2008, Ekspor produk – produk Jepang terhadap Swiss meningkat 

hingga angka 19% (Senilai dengan 375 billiun Yen). Ekspor utama Jepang terhadap 

Swiss berupa, kendaraan, logam berharga dan perhiasan, Mesin - mesin  dan produk 

kimia. Nilai ini belum mencakup produk Jepang yang diekspor ke Swiss dari negara 

lain. Sedangkan nilai impor Jepang dari Swiss meningkat 4,9% (senilai 633 billiun 

Yen). Komoditas utama ekspor Swiss Jepang berupa bahan kimia dan produk 

farmasi, jam tangan dan mesin – mesin jam. Jepang menjadi negara terpenting 

untuk tujuan ekspor Swiss ke lingkup Asia, dan negara kedua yang menjadi sumber 

impor Swiss di Asia setelah China. 
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Table 1.  Total Nilai Perdagangan Bebas Jepang dengan Swiss 

JAPAN – SWISS BILATERAL TRADE IN GOOD STATISTICS 2000 – 2008 
PERIOD 

 (Unit : ¥ billion ) 

YEAR 
EXPORT TO 

SWISS 
IMPORT TO 

JAPAN 
TRADE 

BALANCE 
VOLUME 

(total) 

2000 353.3 519.0 165.8 872.3 

2001 305.1 484.4 179.3 789.7 

2002 235.7 466.1 230.4 701.8 

2003 245.1 486.5 240.9 732.1 

2004 263.7 514.6 250.8 778.4 

2005 263.5 530.2 267.7 792.9 

2006 279.4 605.3 325.9 884.8 

2007 315.2 605.7 290.4 921.0 

2008 375.3 635.2 259.9 1,109.5 

 Source: FCA, External trade statistics 2000-2008.  
 (From 2002 including electrical current, returned goods and outwards processing traffic) 

 
Rangkaian kerjasama yang terjadi antara Jepang dan Swiss telah 

meningkatkan keinginan kedua negara untuk menguatkan kerjasama yang telah ada 

dan meningkatkan kerjasama pada tingkat yang baru. Sebelumnya di tahun 2007 

kedua negara telah melakukan konfrensi untuk menegosiasikan kerangka 

kerjasama baru antara kedua negara. Pertemuan tersebut membahas regulasi – 

regulasi dalam bentuk perjanjian bilateral antara Swiss dan Jepang yang nanti-nya 

disimpulkan melalui Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership 

Agreement dan mulai dijalankan pada tahun 2009 silam. 

 


