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BAB IV 

DAMPAK IMPLEMENTASI JAPAN – SWITZERLAND FREE TRADE AND 

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP PERDAGANGAN 

BILATERAL KEDUA NEGARA 

 

Pada bab III telah dijelaskan proses negosiasi pembentukan Japan – 

Switzerland Free Trade and Economic Partnership (JSFTEPA) yang akhirnya 

ditanda tangani pada 2009. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana dampak 

implementasi dari perjanjian tersebut terhadap perdagangan bilateral antara Jepang 

dan Swiss. Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab, dimana sub-bab pertama akan 

membahas tentang implementasi JSFTEPA, kemudian sub-bab selanjutnya akan 

menjelaskan dampak dari implementasi tersebut terhadap perdagangan barang 

kedua negara, dan sub – bab terakhir akan menjelaskan tentang spesialisasi 

perdagangan yang ditunjukkan oleh kedua negara. 

 
A. Implementasi Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership 

Agreement (JSFTEPA) 

Prediksi positif dan tinggi-nya kemungkinan keberhasilan pembentukan 

kerjasama antara Jepang dan Swiss yang didasari hasil studi gabungan yang 

dilakukan oleh kedua negara terhadap kemungkinan – kemungkinan pembentukan 

kerangka kerjasama baru dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA) dan Economic 

Partnership Agreement (EPA) menuntun kedua negara untuk memasuki tahap 

negosiasi. Wacana pembentukan Free Trade Area antara Jepang dan Swiss yang 
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telah di-inisiasikan oleh pihak pemerintah Swiss sejak tahun 2000 mulai memasuki 

tahap pembicaraan formal pada tahun 2007 terkait pembentukan kerjasama antara 

kedua negara. Setelah melalui delapan putaran pertemuan formal antara Jepang dan 

Swiss, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan untuk membentuk Free Trade 

Area melalui Japan – Switzerland Free Trade and Economy Partnership Agreement 

yang kemudian ditanda tangani oleh kedua negara pada Februari 2009. 

Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement 

berbeda dengan perjanjian yang dibentuk oleh Swiss dengan negara – negara diluar 

lingkup eropa lainnya, yang biasanya dibentuk bersama – sama dengan negara 

anggota European Free Trade Association  (EFTA) seperti Norwegia, Islandia dan 

Liechstenstein. JSFTEPA adalah perjanjian bilateral yang hanya terbentuk antara 

dua negara, yaitu antara Jepang dan Swiss. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

mendasar dalam struktur perdagangan Jepang dengan Islandia dan Norwegia, 

sehingga pembentukan kerjasama melalui kerangka EFTA sebagai dasar kerangka 

kerjasama negara – negara tersebut menjadi tidak mungkin. 

Pembentukan Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership 

Agreement (JSFTEPA) merupakan upaya untuk menciptakan kemitraan ekonomi 

yang komprehensif antara Swiss dan Jepang. Hubungan kerjasama dalam bidang 

perekonomian yang terjalin antara Jepang dan Swiss sangat-lah intens dan penting 

bagi kedua negara. Pembentukan JSFTEPA diharapkan dapat menjadi dasar bagi 

kedua negara untuk memper-erat hubungan kedua negara serta membawa hubungan 

kerjasama antara Jepang dan Swiss ke tingkatan kerjasama yang lebih tinggi. Secara 

garis besar JSFTEPA memuat ketentuan – ketentuan subtantif dalam bidang – 
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bidang seperti, perdagangan barang ( liberalisasi perdagangan produk - produk 

industri,  produk – produk agrikultur tertentu, Rules of Origin, Prosedur bea cukai, 

fasilitasi perdagangan dan ketentuan terkait hambatan non – tariff ), perdagangan 

jasa, perpindahan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis, pembentukan dan 

perlindungan investasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), 

peningkatan dan fasilitasi perdagangan melalui media elektronik, ketentuan dalam 

bidang kompetisi, dan pernyataan kedua negara untuk memper-erat hubungan 

ekonomi. Gambaran umum terhadap isi dari JSFTEPA dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 4. Isi dari Japan-Switzerland Free Trade and Economic Partnership 
Agreement 
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Dalam Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership 

Agreement (JSFTEPA) kedua negara telah merumuskan ketentuan – ketentuan 

mengenai produk – produk industri serta beberapa produk agrikultural tertentu, hal 

ini tentu dibatasi oleh pandangan kedua negara terhadap sektor agrikultural, dimana 

kedua negara memang memiliki regulasi khusus mengenai sektor agrikultur. 

Implementasi JSFTEPA menyebabkan penghapusan hambatan perdagangan dalam 

bentuk tariff untuk sebagian besar produk – produk industri, dampak penerapan 

kebijakan ini dapat dirasakan dalam waktu singkat oleh sektor industri kedua 

negara. Pihak Swiss telah memberlakukan pencabutan sistem tariff sejak berlakunya 

JSFTEPA, sedangkan penghapusan yang dilakukan oleh pihak Jepang akan 

diberlakukan secara bertahap. 

Untuk ketentuan – ketentuan yang diberlakukan untuk sektor agrikultural, 

Swiss dan Jepang telah berkomitmen untuk memberikan kelonggaran tariff terhadap 

beberapa jenis produk agrikultur, baik produk dasar maupun olahan. Jepang 

memberikan akses pasar istimewa bagi Swiss, khusunya bagi produk keju, daging 

kering, coklat, dan wine. Sebaliknya, Swiss memberikan akses pasar istimewa bagi 

Jepang, antara lain bagi tanaman ornamental bonsai, serta sake Jepang. Ketentuan – 

ketentuan mengenai perdagangan barang juga memuat rules of origin¸ ketentuan 

terhadap prosedur customs dan fasilitasi perdagangan, serta ketentuan – ketentuan  

yang terkait dengan hambatan teknis dalam perdagangan. 

Untuk bidang perdagangan jasa, dalam Japan – Switzerland Free Trade and 

Economic Partnersip Agreements (JSFTEPA) kedua negara merumuskan ketentuan 

– ketentuan yang didasari oleh sistem WTO, dimana dasar ketentuan ini 
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menggunakan sejumlah unsur-unsur "GATS-plus" pada bidang jasa sebagai 

referensi. Ketentuan dalam sektor jasa mencakup regulasi – regulasi pada bidang 

jasa finansial, jasa komunikasi, tata tertib sektor jasa domestik, kualifikasi serta 

sertifikasi bagi penyedia jasa dan sejumlah ketentuan tambahan yang belum dibahas 

dalam GATS. Ketentuan yang dimuat dalam JSFTEPA merupakan hasil 

penyempurnaan dari sistem yang dianut kedua negara dibawah naungan WTO 

dalam regulasi perdagangan jasa. 

Kemudian Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership 

Agreement juga memuat ketentuan – ketentuan terkait perpindahan Sumber Daya 

Manusia dengan tujuan bisnis. Isi ketentuan ini membahas tentang syarat  

perpindahan SDM dari satu negara ke negara lain serta ketentuan mengenai izin 

tinggal. Dalam bab ini JSFTEPA memuat ketentuan spesifik dalam transparansi dan 

prosedur bagi migrasi dan izin tinggal sementara bagi tenaga ahli dari luar. Kedua 

negara telah menjalin kontrak yang berisi komitmen tertentu antara kedua negara 

dalam migrasi SDM. Kedua negara dalam hal ini menyadari bahwa pembentukan 

regulasi dengan maksud memberi kemudahan untuk melakukan perpindahan bagi 

SDM menjadi salah saktu faktor pendukung dalam upaya pengembangan ekonomi. 

SDM yang merupakan salah satu faktor penyelenggara kegiatan ekonomi dan 

menjadi elemen penting bagi kemajuan ekonomi. 

Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement juga 

memuat ketentuan terkait sektor e-commerce, seiring dengan berkembangnya 

teknologi di berbagai sektor, termasuk dalam bidang perdagangan secara online 

menuntu kedua negara untuk membentuk regulasi dalam bidang e-commerce. 
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JSFTEPA menjadi perjanjian FTA pertama bagi Swiss yang turut memuat ketentuan 

atau regulasi spesifik terkait transaksi online. Ketentuan ini membahas tentang 

syarat untuk melakukan transaksi online, sistem validasi digital serta perlindungan 

hak konsumen. Selain aspek di atas, bab dalam perjanjian ini juga memuat 

spesifikasi bagi produk – produk yang diperjual belikan secara online, sertifikat 

elektronik mengenai keaslian produk serta spesifikasi dan bukti legal atas barang 

yang diperdagangkan. 

Layaknya perjanjian kerjasama antara negara pada umumnya,  Japan – 

Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement turut memuat 

ketentuan mengenai investasi. investasi dapat dikatakan sebagai salah satu roda 

pendorong pergerakan ekonomi. Meningkatnya tingkat investasi di dunia menuntun 

kedua negara untuk membentuk regulasi dalam sektor investasi, dimana regulasi ini 

bertujuan untuk mempermudah serta memberikan jaminan keamanan dalam 

prosedur investasi. Dalam bidang investasi JSFTEPA memuat ketentuan tentang 

syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan investasi, sertfikasi investasi, 

serta perlindungan dalam prosedur investasi. Pentingnya investasi bagi kedua 

negara. Hal ini dilakukan kedua negara dengan maksud memperluas liberalisasi 

investasi melampaui sistem yang dibentuk oleh OECD. Ketentuan ini 

mengutamakan fasilitasi serta jaminan keamanan dalam berinvestasi di masing 

masing negara. 

Selain sektor – sektor diatas, Japan – Switzerland Free Trade and Economic 

Partnership Agreement  juga memuat ketentuan – ketentuan di bidang lain seperti, 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang secara umum membahas perlindungan hak 
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cipta bagi inventor masing – masing negara. Kemudian regulasi mengenai 

pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana ketentuan ini dikutip 

berdasarkan sistem yang diberlakukan oleh World Trade Organization. Selain itu 

JSFTEPA turut memuat pernyataan kedua negara untuk memper-erat hubungan 

kerjasama antara Jepang dan Swiss. Terakhir perjanjian ini juga memuat komitmen 

kedua negara untuk menghindari tindakan – tindakan non-kompetitif yang mungkin 

dilakukan pihak penyelenggara ekonomi kedua negara. 

Semua regulasi yang dimuat dalam Japan – Switzerland Free Trade and 

Economic Partnership Agreement merupakan wujud komitmen antara Jepang dan 

Swiss dalam upaya memajukan ekonomi kedua negara. JSFTEPA telah menjadi 

dasar kerjasama antara Jepang dan Swiss sejak September 2009 silam, saat ini 

perjanjian tersebut telah di-implementasikan selama hampir 8 tahun. Dalam sub-bab 

selanjutnya penulis berusaha menguraikan dampak implementasi JSFTEPA bagi 

kedua negara, khusunya dalam sektor perdagangan bilateral kedua negara. 

 
B. Dampak Implementasi Japan – Switzerland Free Trade and Economic 

Partnerhship Agreement terhadap Perdagangan Bilateral antara Jepang 

dengan Swiss Periode 2010 – 2015 

Sejak September 2009 silam, Japan – Switzerland Free Trade and Economic 

Partnership Agreement mulai diberlakukan dan menjadi dasar penyelenggaraan 

kerjasama ekonomi antara kedua negara. Saat ini JSFTEPA hampir memasuki tahun 

ke-delapan masa implementasinya, dan kedua negara secara berkala mengadakan 

pertemuan untuk melakukan evaluasi dan improvisasi terhadap hubungan kerjasama 
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kedua negara. Sejauh ini beberapa pengamat ekonomi dari negara – negara Eropa 

maupun dari Jepang telah menjadikan JSFTEPA sebagai salah satu studi kasus 

untuk mempelajari dampak dari pembentukan Free Trade Area. Studi ini dilakukan 

dengan dasar penilaian bahwa JSFTEPA adalah contoh kerangka kerjasama yang 

berhasil membawa kerjasama yang lebih komprehensif bagi Jepang dan Swiss, studi 

lebih lanjut terkadang dilakukan untuk menilai kemungkinan suatu negara 

membentuk Free Trade Area dengan Jepang maupun Swiss. 

Pada tahun 2014, pengamat ekonomi Georg D.Blind dan Patrick Ziltener dari 

Universitas Zurich, Swiss mencoba mengkaji bagaimana dampak pemberlakuan 

Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement terhadap 

perekonomian kedua negara, khususnya dalam sektor perdagangan. Studi ini 

dilakukan melalui analisa data perdagangan yang didapat dengan melibatkan 

bantuan dari Swiss – Japanese Chamber of Commerce (SJCC) yang berpusat di 

Zurich, Swiss Chamber of Commerce and Industry in Japan  (SCCIJ) yang berlokasi 

di Tokyo, serta melibatkan Japan External Trade Organization (JETRO) dan State 

Secretariat for Economic Affairs (SECO). 

Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana dampak Pemberlakuan Japan – 

Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement bagi perdagangan 

bilateral kedua negara?”, studi dilakukan dengan mempelajari perubahan pola 

perdagangan pasca pemberlakuan  JSFTEPA, serta analisa mendalam terhadap data 

perdagangan yang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu, Analisa tingkat Makro, Analisa 

meso, dan Analisa Meta.  
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Analisa pertama, yaitu analisa pada tingkatan makro dilakukan dengan 

tehnik komparasi antara tingkat nilai perdagangan sebelum FTEPA diberlakukan 

dengan tingkat perdagangan pasca FTEPA mulai di-implementasikan. Analisa ini 

juga mengamati proses perdagangan produk – produk yang terpengaruh dengan 

adanya pemberlakuan JSFTEPA serta produk – produk tertentu yang tidak 

menerima dampak dari pemberlakuan JSFTEPA. Hasil analisa ini terhadap statistik 

perdagangan kedua negara menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan 

signifikan pasca FTEPA mulai diberlakukan. Namun, penelitian ini menyatakan 

bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan FTEPA tidak membawa dampak positif 

bagi perdagangan bilateral kedua negara. Hal ini dikarenakan periode analisa 

dilakukan hanya pada 16 bulan setelah JSFTEPA mulai di-implementasikan 

Analisa mendalam terhadap tingkatan makro dilakukan dengan melakukan 

pengelompokkan menjadi Liberalized Goods (LG) dan Non-Liberalized Goods 

(NLG). Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa baik Jepang 

maupun Swiss keduanya memiliki pandangan khusus terhadap beberapa produk 

tertentu. LG merupakan kategori produk yang mendapat pengaruh penuh dengan 

pemberlakuan FTEPA sedangkan NLG merupakan kategori produk yang tidak 

mendapat pengaruh sepenuhnya dari pemberlakuan FTEPA, contohnya pada 

beberapa produk – produk agrikultural tertentu. Analisa yang dilakukan melalui 

proses pengelompokkan ini menunjukkan bahwa expor Swiss ke Jepang  dalam 

kategori LG mengalami peningkatan signifikan, sedangkan untuk expor NLG turut 

mengalami peningkatan namun jumlahnya kurang signifikan. Sayangnya, analisa 

ini tidak dapat menunjukkan kesimpulan terhadap ekspor Jepang kepada Swiss. 
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Tingkatan berikutnya yaitu analisa meso, dimana analisa ini dilakukan 

dengan memfokuskan pengkajian data expor produk – produk Jepang. Dalam 

konteks ini perlu diperhatikan bahwa exporir dan importir dari masing – masing 

negara tidak dapat merasakan manfaat secara langusng dari implementasi FTEPA. 

Namun secara berkala pihak – pihak tersebut akan menerima dampak positif dari 

pemberlakuan FTEPA. Hasil dari analisa ini menunjukkan bahwa dengan 

pemberlakuan Free Trade Area  sebagian sektor industri mengalami peningkatan 

ekspor secara signifikan tetapi tidak mempengaruhi volume ekspor dari sektor – 

sektor lainnya. 99% dari total expor Jepang ke Swiss dipegang oleh delapan sektor 

Industri yang ditunjukkan gambar dibawah. 

 
Gambar 5. Delapan industri paling penting dalam Ekspor Jepang terhadap 
Swiss serta Persentase Expor dan Nilai Ekspor-nya di tahun 2011 

 
Pada tingkatan terakhir, analisa meta mencoba menjelaskan bagaimana 

posisi Jepang sebagai mitra dagang Swiss jika dibandingkan dengan negara – negara 

lainnya. Analisa ini dilakukan melalui proses pengkajian data dengan variabel 
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seperti, nilai dan volume perdagangan, sektor – sektor yang terkait dalam 

perdagangan dan regulasi pengurangan tariff antara Jepang dengan Swiss yang 

kemudian dikomparasikan dengan hubungan FTA Swiss dengan negara lain. Dari 

hasil analisa ini diperoleh kesimpulan bahwa kerjasama antara Swiss dengan Jepang 

berjalan cepat dan berkelanjutan. Jepang menjadi salah satu mitra penting bagi 

Swiss untuk sektor perdagangan. Posisi Jepang dapat disandingkan dengan Kanada 

dan Korea Selatan sebagai salah satu negara mitra perdagangan terpenting bagi 

Swiss. 

Secara keseluruhan dengan menarik kesimpulan dari hasil tiga tingkatan 

analisa seperti yang dipaparkan diatas, Georg D. Blind dan Patrick Ziltener dari 

Universitas Zurich menyatakan dalam Free Trade Live: Insights from the 

Switzerland - Japan Free Trade and Economic Partnership Agreement bahwa Free 

Trade Area (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA) yang dibentuk 

antara Jepang dan Swiss telah berhasil menciptakan kerjasama yang lebih 

komprehensif antara kedua negara, terutama dalam aktivitas perdagangan yang 

dilakukan antara Jepang dan Swiss (D.Blind & Ziltener, 2014). 

Pada 25 Maret 2016 lalu, diadakan pertemuan oleh Swiss Chamber of 

Commerce and Industry in Japan untuk yang membahas evaluasi perjanjian Japan 

– Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement setelah 5 tahun di-

implementasikan. Hasil evaluasi yang beliau sampaikan secara garis besar 

disampaikan melalui dua poin utama. Pertama, berdasarkan statistik yang ia 

kumpulkan, para exporir Jepang berhasil memanfaatkan implementasi JSFTEPA 

dengan baik, terutama para exporir otomotif Jepang ke Swiss. Dengan implementasi 
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JSFTEPA mereka berhasil meminimalisir biaya expor hingga 85%. Pada poin kedua 

beliau menyampai-kan bahwa bagi pihak Swiss FTEPA membawa dampak 

signifikan bagi exporir produk – produk makanan Swiss terutama produk Keju, 

Coklat dan Kopi. 

Evaluasi terhadap Japan – Switzerland Free Trade and Economic 

Partnership Agreement menunjukkan persentase keberhasilan FTA secara efektif 

menghilangkan pembayaran tarif yang tersisa, adalah  62,2% untuk ekspor Swiss ke 

Jepang di bawah FTEPA. Hasil ini dapat dikomparasikan dengan perjanjian yang 

dibentuk Swiss dengan Kanada dan Korea dengan tingkat kesuksesan lebih dari 

70%. Dalam kasus ekspor Jepang terhadap Swiss tingkat keberhasilan menunjukkan 

angka 52,8%. Hal ini menunjukkan bahwa exporir Swiss lebih berhasil 

memanfaatkan FTEPA dibandingkan exporir Jepang. 

Setelah 5 tahun diberlakukan Japan – Switzerland Free Trade and 

Economic Partnership Agreement  para exporir Jepang berhasil me-minimalisir 

sekitar 50 juta Swiss Franc untuk biaya ekspor. Sebaliknya bagi exporir Swiss 

menunjukkan bahwa mereka berhasil me-minimalisir biaya ekspor hingga 100 Juta 

Swiss Franc. Beliau juga menambahkan bahwa pemberlakuan FTEPA telah 

mendorong tingkat perdagangan dari sektor Agrikultur, tekstil dan otomotif 

(Kendaraan) Jepang pada beberapa tahun terakhir. Pemberlakuan JSFTEPA juga 

menunjukkan peningkatan kompetitas perusahaan Swiss di Jepang, dan juga 

sebaliknya bagi perusahaan Jepang di Swiss (Swiss Chamber of Commerce and 

Industry in Japan, 2015). 
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Analisa lain yang mencoba mengkaji dampak implementasi Japan – 

Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement disampaikan oleh 

Jonathan Lindsell. Dalam bukunya “Lesson From Switzerland” Jonathan Lindsell 

menyatakan bahwa FTA antara Jepang dan Swiss merupakan salah satu contoh 

sukses dari penerapan konsep Free Trade Agreement sebagai dasar kerangka 

kerjasama ekonomi antara negara satu dengan negara lainnya. Didalam buku ini dia 

memaparkan keuntungan yang diperoleh oleh Swiss dan Jepang melalui kerangka 

FTEPA. Berdasarkan Swiss Global Enterprise, lembaga bentukan pemerintah Swiss 

untuk mendorong tingkat perdagangan menunjukkan bahwa pada 2013 silam sekitar 

54,5 persen perusahaan Swiss telah melakukan ekspor dengan implementasi prinsip 

FTA antara kedua negara, dan 15,3 persen perusahaan lainnya berencana untuk 

memanfaatkan FTEPA dalam proses expor ke Jepang dimasa mendatang. Dan 

berdasar survei di tahun 2014, sekitar 62,7 persen perusahaan Swiss telah merasakan 

manfaat implementasi FTEPA. 

Didalam buku-nya, Lindsell menuliskan bahwa dengan di-implemetasikan-

nya Japan – Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement, tiap 

tahun-nya Swiss dapat menghemat anggaran bea cukai dalam prosedur impor sekitar 

10 Juta Swiss Franc (CHF), hal ini juga sebaliknya dirasakan oleh pihak Jepang. 

Selain itu baik bagi Swiss maupun bagi Jepang, dengan adanya implementasi 

FTEPA kedua negara dapat menikmati produk impor dengan harga yang lebih 

murah, sebagai contoh Swiss mendapat keuntungan dalam bentuk mobil impor dari 

Jepang dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu turut berpengaruh terhadap 

tingkat penjualan dan arus perdagangan kedua negara (Lindsell, 2015). 
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Analisa terhadap statistik perdagangan yang dibuat oleh Ministry of Foreign 

Affairs (MOFA) Jepang menunjukkan bahwa pemberlakuan Japan – Switzerland 

Free Trade and Economic Partnership Agreement berhasil membawa peningkatan 

kepada perdagangan bilateral antara Jepang dan Swiss. Data yang dibuat oleh 

MOFA menunjukkan bahwa secara keseluruhan perdagangan antara Jepang dan 

Swiss pada tahun 2010-2015 lebih besar dibanding perdagangan kedua negara pada 

periode 2003-2009. Komparasi nilai perdagangan antara Jepang dengan Swiss dapat 

dilihat pada dua tabel dibawah ini. 

Table 6. Nilai Expor dan Import Jepang dengan Swiss periode 2003 – 2009 

No 
Year Export Import Trade 

Balance 

1 2004 2,187 4,810 -2,623 
2 2005 2,171 5,064 -2,892 
3 2006 2,420 5,105 -2,685 
4 2007 3,018 5,210 -2,191 
5 2008 4,312 6,392 -2,080 
6 2009 6,282 6,267 0,014 

Total 20,390 32,848 -12.459 

 (Unit ini Billion USD) 
 Source : (Japan External Trade Organization, 2016) 
 

 
 Statistik perdagangan dalam periode 2003-2009 kemudian dikomparasikan 

dengan statistik pada periode 2010-2015  untuk mengehtahui perubahan nilai 

perdagangan pasca JSFTEPA diimplementasikan yang ditunjukkan dalam tabel 7 

dengan statistik seperti dibawah 
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Table 7. Nilai Expor dan Import Jepang dengan Swiss periode 2010 – 2015 

No 
Year Export Import Trade 

Balance 

1 2010 7,770 6,764 1,005 
2 2011 9,198 7,818 1,380 
3 2012 4,394 8,246 -3,852 
4 2013 3,343 7,337 -3,994 
5 2014 3,045 7,267 -4,222 
6 2015 2,700 7,395 -4,695 

Total 
30,453 44,831 -14,378 

 (Unit ini Billion USD) 
 Source : (Japan External Trade Organization, 2016) 

 

Meskipun total keseluruhan nilai perdagangan antara Jepang dan Swiss pada 

periode 2010-2011 lebih besar dibandingkan pada periode 2003-2008. Tetapi pada  

tahun 2012 nilai ekspor Jepang terhadap Swiss menurun drastis. Nilai angka ekspor 

Jepang turun hingga 4.804 juta USD dibanding nilai pada tahun sebelumnya. 

Sebelumnya dalam perdagangan bilateral antara Jepang dengan Swiss, Jepang telah 

berhasil mencapai surplus perdagangan pada tahun 2009, 2010 dan 2011. 

Sayangnya di tahun 2012 Jepang mengalami defisit perdagangan hingga angka 

3.852 juta USD dalam perdagangan bilateral antara Jepang dan Swiss.  

Sejak tahun 2012 silam, nilai ekspor Jepang terhadap Swiss mengalami 

penurunan secara terus-menerus. Titik tertinggi ekspor Jepang ke Swiss berada di 

tahun 2011 dengan nilai nilai 9,198 juta USD yang kemudian anjlok menjadi 4.394 

juta USD di tahun 2012. Tahun-tahun berikutnya ekspor Jepang kembali turun 

hingga angka 2.700 USD di tahun 2015.  Dalam perdagangan bilateral antara Jepang 

dan Swiss, Jepang mencapai angka defisit tertinggi pada tahun 2015, dengan angka 
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defisit hingga 4.695 USD. Hal ini tidak bisa terlepas dari fakta bahwa pada 11 Maret 

2011 lalu Jepang mengalami rentetan bencana yang begitu luar bisa. 

Pada Maret 2011 silam, Jepang mengalami musibah yang luar biasa. 

Bencana di Jepang dimulai dengan gempa dengan kekuatan 9.0 skala richter 

menimpa wilayah utara Jepang, gempa tersebut menyebabkan pergeseran kerak 

bumi yang menyebabkan Tsunami setinggi 100 kaki menerjang Jepang. Keadaan 

tersebut semakin memburuk setelah ombak tersebut merusak pembangkit tenaga 

nuklir di wilayah Fukushima yang menyebabkan kebocoran radiasi nuklir yang 

menyebar hampir keseluruh wilayah Jepang. Rentetan bencana ini tidak hanya 

membawa kerugian materil secara langsung bagi Jepang, tetapi juga turut 

berdampak pada penurunan tingkat perekonomian dalam jangka panjang.  

Gempa dengan kekuatan 9,0 skala richter tersebut memberikan kerusakan 

parah terhadap wilayah utara Jepang, dimana wilayah ini bertanggung jawab atas 6 

– 8% dari total produksi domestik Jepang. Kemudian sebagai dampak dari ombak 

yang menerjang Jepang, industri nuklir di negara ini terpaksa menutup sebelas dari 

total 50 reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang, hal ini menyebabkan 

penurunan produksi energi Jepang hingga angka 40%. Hal ini turut mempengaruhi 

produktifitas berbagai sektor perindustrian di Jepang, dimana ketersediaan energi 

merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi. 

Jepang diketahui sebagai salah satu produsen semi konduktor terbesar di 

dunia. 20 persen dari total produk semi konduktor di dunia diproduksi di Jepang. 

Adanya bencana tersebut memaksa produsen semi konduktor Jepang untuk 

menurunkan kuota produksinya sebagai akibat keterbatasan energi yang dialami 
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Jepang (Amadeo, Japan's 2011 Earthquake, Tsunami and Nuclear Disaster, 2017). 

Hitachi yang memproduksi 60% Airflow Sensors dari total keseluruhan produksi di 

dunia terpaksa menutup pabriknya. Sony Corporation terpaksa menutup tujuh 

pabriknya yang memproduksi alat – alat optikal, baterai litium, piringan video 

digital (CD) dan menghentikan sementara kegiatan produksi pada 3 pabrik lainnya. 

Industri otomotif terkemuka seperti Nissan harus meng-impor suku cadang mesin 

dari pabriknya yang berada di Tenesse, Amerika karena pabrik manufaktur mesin di 

wilayah Fukushima mengalami kerusakan parah pasca bencana yang terjadi di 

Jepang (Congressional Research Service, 2011) 

Dari-data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa defisit yang dialami 

Jepang dalam perdagangannya antara Swiss bukan sebagai kegagalan implementasi 

FTA kedua negara, tetapi merupakan dampak penurunan kinerja berbagai sektor 

industri Jepang sebagai akibat dari bencana yang menimpa Jepang. Bencana 

tersebut menyebabkan penurunan drastis terhadap produksi internal Jepang 

termasuk produksi sektor industri yang vital dalam hubungan perdagangan antara 

Jepang dan Swiss, seperti otomotif dan elektronik. Hal ini tentu berdampak besar 

terhadap nilai ekspor dan impor Jepang dengan negara – negara di dunia termasuk 

Swiss.  

Jika kita mengenyampingkan fakta bencana yang menimpa Jepang, kita 

dapat menilai bahwa dampak pembentukan Japan – Switzerland Free Trade and 

Economic Partnership Agreement mampu membawa dampak positif dalam bentuk 

peningkatan nilai perdagangan antara Jepang dan Swiss terutama pada produk yang 

dikategorikan dalam kategori Liberalized Goods (LG). Penilaian ini didasari 
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pertimbangan dengan melihat nilai perdagangan antara kedua negara pasca 2 tahun 

JSFTEPA diterapkan sebagai kerangka kerjasama baru kedua negara. Dimana nilai 

perdagangan  (Ekspor dan Impor) antara kedua negara mencapai angka tertinggi 

pada tahun 2010 dan 2011. Penerapan Japan-Switzerland Free Trade and Economic 

Partnership Agreement juga dinilai dapat mempertahankan stabilitas hubungan 

perdagangan kedua negara, penilaian ini didasari bagaimana JSFTEPA mampu 

menjaga nilai impor Jepang terhadap Swiss, bahkan dalam masa-masa sulit Jepang 

pasca terjadinya bencana di Jepang di tahun 2011. Sejak tahun 2012 hingga tahun 

2015 nilai impor Jepang terhadap Swiss tetap berada pada titik wajar, dengan 

estimasi nilai antara 7.000-8.000 juta USD. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

penerapan Japan-Switzerland Free Trade and Economic Partnership Agreement 

membawa peningkatan pada nilai perdagangan kedua negara, meskipun Jepang 

mengalami defisit sebagai imbas dari bencana internal yang dihadapinya. 

Sedangkan bagi Swiss JSFTEPA dapat dikatakan meningkatkan dan menjaga 

kestabilan perdagangan Swiss dengan Jepang.  

C. Spesialisasi dalam Perdagangan Antara Jepang dengan Swiss 

Seorang ahli ekonomi politik dari Inggris, David Ricardo dalam bukunya 

“Principles of Political Economy and Taxation” mengemukakan sebuah teori dalam 

aktivitas perdagangan antar negara. Teori ini berpendapat bahwa keunggulan 

komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa 

lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dapat 

dikatakan bahwa perdagangan antara suatu negara dengan negara lain-nya dapat 
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meraup keuntungan lebih besar dan berjalan lebih efisien jika negara tersebut 

melakukan spesialiasi terhadap produk tertentu.  

Berdasarkan teori diatas, dalam sub-bab ini akan mencoba untuk 

menganalisa apakah dengan di-implementasikan-nya Japan – Switzerland Free 

Trade and Economic Partnership Agreement kedua negara akan melakukan 

spesialisasi terhadap komoditas ekspor tertentu dari masing – masing negara. 

Penilaian ini akan didasari terhadap pertimbangan perubahan jumlah ekspor dan 

impor terhadap beberapa komoditas setelah JSFTEPA diberlakukan pada tahun 

2009. Serta data – data yang diperoleh dari literatur yang mempelajari perdagangan 

bilateral antara Jepang dan Swiss. 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Gambar 6. Komoditas ekspor Swiss terhadap Jepang pada periode 2003-3008  
berbanding pada periode 2009-2014 

Source : Swiss Federal Customs Administration, 2015 

 

Gambar diatas menunjukkan grafik komparasi komoditas ekspor Swiss 

terhadap Jepang sebelum dan sesudah Japan – Switzerland Free Trade and Economic 

Partnership Agreement diterapkan. Pada grafik diatas menunjukkan terjadi 

peningkatan ekspor terhadap beberapa kategori produk seperti produk pangan dan 

agrikultur, serta bahan – bahan kimia. Disisi lain beberapa produk megalami 

penurunan jumlah ekspor seperti pada produk, tekstil, elektronik, serta produk 

perhiasan. 
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Dalam buku yang ditulis Jonathan Lindsell dengan judul “Lesson from 

Switzerland” menyatakan bahwa dengan peng-implementasi-an JSFTEPA 

berdampak terhadap beberapa komoditas ekspor Swiss seperti produk kimia dan 

bahan pangan.  Untuk beberapa jenis bahan kimia dari Swiss telah dihapuskan tariff 

ekspor secara sepenuhnya, sebagian harus membayar sekitar 3-6% biaya eskpor dan 

pada produk tertentu masih dikenakan biaya sebesar 17%, pengurangan tariff sebagai 

dampak implementasi JSFTEPA terhadap produk kimia tersebut meningkatkan 

volume ekspor bahan kimia dari Swiss ke Jepang, sebaliknya Jepang mulai 

mengurangi produksi bahan kimia yang dilakukan dalam negeri. 

Untuk bahan pangan pemberlakuan JSFTEPA memiliki dampak yang sangat 

besar bagi produsen Swiss. Contohnya pada produk keju Swiss dimana sebelum 

pemberlakuan JSFTEPA bea cukai yang dikenakan untuk keju Swiss mencapai angka 

29,8% pada tahun 2008 pasca pemberlakuan JSFTEPA bea-cukai untuk keju Swiss 

turun secara bertahap menjadi 14,9% di tahun 2014. Produk olahan pangan seperti 

waffle dan wafer mengalami penurunan bertahap dari angka 18% di tahun 2008 

sebelum JSFTEPA diberlakukan menjadi 12,6% di tahun 2014 setelah 

diberlakukannya JSFTEPA. Produk – produk pangan ikonik Swiss seperti Keju dan 

produk lainnya seperti coklat dan sereal mendapat pengaruh besar dari pembelakuan 

JSFTEPA, penurunan tarif cukai ini menyebabkan penurunan harga di pasar Jepang, 

dimana hal ini berpengaruh terhadap produksi domestik Jepang terhadap produk 

serupa. 

Selain kelompok komoditas bahan kimia dan produk pangan, kelompok yang 

turut mengalami peningkatan ekspor adalah jam produksi Swiss. Swiss yang telah 
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lama dikenal sebagai salah satu negara produsen jam tangan utama mampu 

meningkatkan kompetitas di pasar Jepang. CEO Swatch, Nick Hayek di tahun 2015 

menyatakan bahwa ekspor jam tangan Swiss ke Jepang mengalami peningkatan 

meskipun jumlahnya tidak signifikan. 

Dari sudut pandang Jepang, kelompok komoditas ekspor Jepang yang 

mengalami peningkatan ekspor sejak pemberlakuan JSFTEPA adalah kelompok 

komoditas otomotif dan elektronik. Jepang yang dikenal dimata dunia sebagai negara 

manufaktur produk – produk otomotif dan elektronik utama di dunia berhasil 

meningkatkan ekspor produk-nya ke Swiss setelah JSFTEPA diberlakukan. Produsen 

elektronik Jepang mampu meningkatkan nilai ekspor mereka sejak pemberlakuan  

JSFTEPA. Produsen elektronik seperti Toshiba dan Sony mampu menaikkan tingkat 

kompetitas mereka di Swiss dan menembus akses pasar Eropa. Penurunan kegiatan 

produksi barang elektronik di Swiss juga mulai terlihat pasca pemberlakuan 

JSFTEPA. Bagi Swiss, mengekspor produk elektronik Jepang lebih efisien dibanding 

melakukan manufakturing dalam negeri, hal ini juga dapat menghemat biaya produksi 

untuk sektor suku cadang. 

Selain elektronik, sektor industri yang mendapat pengaruh signifikan adalah 

sektor otomotif. Sektor otomotif Jepang dapat menembus pasar Swiss dan 

memanfaatkan pemberlakuan JSFTEPA secara efektif. Implementasi perjanjian yang 

dibentuk oleh kedua negara memberikan akses bagi masyarakat Swiss untuk 

memperoleh kendaraan impor dari Jepang dengan harga lebih murah. Tentu saja bagi 

Swiss lebih efisien untuk membeli produk mobil dari Jepang dibanding harus 

melakukan manufaktur dalam negeri. Bahkan dengan implementasi JSFTEPA, 
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produsen otomotif terkemuka Jepang seperti Nissan dan Toyota yang berhasil 

memperluas jaringan produksinya. Aktifitas bisnis kedua perusahaan tersebut 

berhasil melakukan ekspansi dengan pembukaan pabrik di Swiss yang bertujuan 

untuk menembus pasar Eropa (Lindsell, 2015). 

Fakta – fakta diatas bahwa kedua negara berusaha melakukan spesialisasi 

untuk komoditas tertentu yang memang menjadi komoditas ekspor utama masing 

masing negara. Meskipun belum ada publikasi data konkret terhadap upaya 

spesialisasi yang dilakukan masing – masing negara dalam hubungan perdagangan 

antara kedua negara tersebut. Tetapi hal ini menguatkan kemungkinan masing – 

masing negara melakukan spesialisasi perdagangan atas produk andalan masing – 

masing. 


