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BAB II 

Hubungan Swiss dengan Uni Eropa dan Perjanjian Schengen/Dublin 

 

Dalam menganalisis mengapa Swiss memutuskan untuk ikut serta dalam 

Perjanjian Schengen/Dublin, perlu dibahas mengenai sejarah hubungan Swiss dan 

Uni Eropa (yang merupakan lembaga inisiator perjanjian ini), serta penjelasan 

detail mengenai Perjanjian Schengen/Dublin. Pemahaman mengenai poin-poin 

tersebut akan memberikan alasan mengapa aktor-aktor pengaruh kebijakan Swiss 

yang terlibat memilih pro atau kontra terhadap keputusan Swiss untuk ikut serta 

dalam Perjanjian Schengen/Dublin. 

Bab ke dua ini terdiri dari dua sub bab, yaitu 1) Sub bab yang membahas 

mengenai penolakan-penolakan Swiss terhadap keanggotaan Uni Eropa dan 

hubungan kerja sama Swiss dan Uni Eropa. Pemahaman mengenai dinamika 

hubungan Swiss dan Uni Eropa dapat membantu dalam memahami keputusan 

Swiss untuk ikut serta dalam Perjanjian Schengen/Dublin. 2) Sub bab 

Transformasi Kebijakan Swiss akan menjelaskan mengenai Perjanjian Schengen, 

Peraturan Dublin, perluasan area Schengen, dan dampak perluasan tersebut 

terhadap keputusan Swiss untuk ikut serta dalam perjanjian Schengen/Dublin. 

Dengan memahami isi dan ketentuan dari perjanjian Schengen dan Dublin, serta 

bergabungnya beberapa negara di Eropa ke dalam Perjanjian Schengen/Dublin, 

akan membantu dalam memahami mengapa Swiss memutuskan untuk ikut serta 

dalam perjanjian ini. 
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2.1 Dinamika Hubungan Swiss dan Uni Eropa: Penolakan 

Keanggotaan Uni Eropa dan Kerja Sama Bilateral 

Keterlibatan Swiss dalam Uni Eropa terbilang aktif, walaupun Swiss tidak 

menjadi anggota organisasi integrasi regional tersebut. Meskipun memegang 

prinsip netral dengan sangat kuat, yang merupakan alasan di balik penolakan 

masyarakat Swiss bergabung dalam Uni Eropa melalui berbagai referendum1, 

namun negara ini tidak kemudian mengisolasi dan menarik diri dari pergaulan 

internasional. Swiss berperan aktif melakukan berbagai kerja sama dan menjadi 

anggota beberapa organisasi regional, seperti European Free Trade Agreement 

(EFTA) dan juga European Economic Area yang merupakan cikal bakal 

pembentukan Uni Eropa. Swiss memegang teguh prinsip netralitasnya, namun 

tetap berperan aktif dalam pergaulan internasional dan menjaga hubungan dengan 

negara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip netralitas tersebut. 

2.1.1 Penolakan Swiss terhadap Keanggotaan Uni Eropa 

Pembentukan Uni Eropa telah dipersiapkan sejak pasca Perang Dunia II 

dengan tujuan menciptakan perdamaian antara negara-negara Eropa dan 

mencegah perang terjadi lagi di masa depan. Selama 40 tahun berlangsungnya 

Perang Dingin, negara-negara Eropa terbagi atas dua kubu, yaitu Kubu Eropa 

Timur dan Kubu Eropa Barat. Negara-negara Eropa Barat membentuk Council of 

Europe pada 5 Mei 1949, namun beberapa negara yaitu Perancis, Jerman Barat, 

Belanda, Luksemburg, Belgia, dan Italia merencanakan kerja sama yang lebih 

                                                           
1 “Switzerland’s neutrality is self-determined, permanent and armed.” Identitas netralitas menjadi 

pemersatu (internal cohesion), tradisi, sejarah, dan self-perception negara dan masyarakat Swiss 

yang memiliki beragam budaya, bahasa, dan agama. Swiss memilih untuk tidak bergabung dalam 

Uni Eropa karena sejarah kebijakan netralitas yang dianut oleh warga negaranya dan dirasa 

bertentangan dengan integrasi regional. 
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mendalam. Pada tanggal 9 Mei 1950, Perdana Menteri Perancis Robert Schuman 

menyajikan rencana kerja sama tersebut. Kemudian, pada April 1951 terbentuklah 

European Coal and Steel Community (ECSC) yang berfokus pada penerapan 

manajemen industri berat yang sama bagi keenam negara anggota, yaitu Perancis, 

Jerman Barat, Belanda, Luksemburg, Belgia, dan Italia. Keberhasilan ECSC 

membawa negara-negara anggota kembali memperluas ranah kerja sama ke kerja 

sama ekonomi lainnya, yaitu European Economic Community, European 

Commission, hingga terbentuknya European Union (Uni Eropa).2 

2.1.1.1 European Economic Community 

Pembentukan European Economic Community (EEC) bermula dari Treaty 

of Rome. Tujuan utama dari pembentukan EEC adalah untuk meningkatkan kerja 

sama di bidang ekonomi, namun di sisi lain juga memiliki tujuan yang lebih luas, 

yaitu untuk membentuk “hubungan persatuan yang semakin dekat” dengan tujuan 

“menghapuskan batasan yang membagi-bagi Benua Eropa”.3 Treaty of Rome 

ditandatangani oleh Perancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Italia dan Jerman 

Barat pada tahun 1957 dan resmi diterapkan pada 1 Januari 1958. Perjanjian ini 

merupakan hasil dari 11 tahun percobaan untuk membangun kembali Eropa pasca 

Perang Dunia II. Perjanjian ini membentuk empat institusi, diantaranya adalah 

Komisi Eropa, Dewan Menteri, Parlemen Eropa, dan Pengadilan Kehakiman 

Eropa. Posisi-posisi tersebut diisi oleh perwakilan dari masing-masing negara 

anggota. Fungsi yang dijalankan adalah menciptakan hubungan kerja sama yang 

                                                           
2 A Peaceful Europe – The Beginnings of Cooperation, diakses dalam https://europa.eu/european-

union/about-eu/history/1945-1959_en, (09/01/2017, 05.09 WIB). 
3 Wil James, 2005, Treaty of Rome, United Kingdom: Civitas Institute for the Study of Civil 

Society 2015, diakses dalam http://civitas.org.uk/content/files/TR.1.Treaty-of-Rome.pdf, 

(09/01/2017, 06.29 WIB). 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en
http://civitas.org.uk/content/files/TR.1.Treaty-of-Rome.pdf
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lebih dekat dalam bidang ekonomi dan isu-isu perdagangan, mulai dari bidang 

pertanian hingga bantuan luar negeri, perniagaan dan perpajakan.4 

Secara filosofis, perjanjian ini bertujuan menjadi jalan untuk membentuk 

“persatuan yang semakin dekat”, melalui pembentukan badan-badan 

pemerintahan berskala Eropa, kebebasan pergerakan (barang, modal dan orang), 

serta mencapai konsep kohesi, dimana semua negara anggota harus saling 

membantu satu sama lain dengan cara memberi dukungan ekonomi agar 

berkembang di tingkatan yang sama.5 Swiss menolak untuk bergabung ke dalam 

perjanjian ini, tanpa diadakan referendum. Alasan utama penolakan Swiss 

terhadap Treaty of Rome adalah untuk mempertahankan prinsip netralitas. Bagi 

Swiss, keikutsertaan dalam Treaty of Rome dapat mengancam kedaulatan dan 

kemerdekaan Swiss. Sedangkan di sisi lain, Swiss justru memilih untuk 

bergabung dalam European Free Trade Agreement (EFTA) pada tahun 1960 

bersama Inggris, Denmark, Portugal, Austria, Norwegia, dan Swedia. Swiss 

memutuskan untuk bergabung ke dalam EFTA bersama negara netral lainnya 

(Austria dan Swedia)6, yang merupakan semata-mata perjanjian perdagangan saja. 

Tujuan utama dibentuknya EFTA adalah penghilangan hambatan-hambatan 

perdagangan dan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara anggota.7 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Neutral European Countries: Austria, Switzerland, Sweden, Finland, Ireland, diakses dalam 

http://nato.gov.si/eng/topic/national-security/neutral-status/neutral-countries/, (08/01/2017, 19.47 

WIB). 
7 Hanspeter Kriesi and Alexander H. Trechsel, 2008, The Politics of Switzerland: Continuity and  

Change in Consensus Democracy, Cambridge University Press, New York, hal. 19-20 dalam 

Purwoko Adhi Nugroho, 2012, Perubahan Konstruksi Identitas Swiss Terkait dengan 

Keikutsertaan dalam Perjanjian Schengen/Dublin Tahun 2005, Skripsi. Surabaya: Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Airlangga, halaman 44. 

http://nato.gov.si/eng/topic/national-security/neutral-status/neutral-countries/
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Bagi Swiss, EFTA dapat menjadi wadah untuk meningkatkan perekonomian 

negara, namun juga tetap menjaga prinsip netralitas yang dianutnya. 

2.1.1.2 European Economic Area 

Pada tahun 1992, negara-negara anggota EFTA melakukan perundingan 

mengenai suatu perjanjian yang mengijinkan mereka untuk dapat berpartisipasi 

dalam internalisasi pasar Uni Eropa. Sebagai hasil dari perundingan tersebut, 

dibentuklah European Economic Area (EEA), yang merupakan perjanjian yang 

diinisiasi oleh European Community yang bertujuan untuk memperluas 

internalisasi pasar (internal market) Uni Eropa kepada negara-negara anggota 

European Free Trade Agreement (EFTA), negara-negara yang tidak ingin 

bergabung dalam Uni Eropa atau yang belum memutuskan untuk bergabung. 

Perjanjian kemudian ditandatangani pada 2 Mei 1992 dan diterapkan pada 1 

Januari 1994. Semua perundang-undangan Uni Eropa terkait internal market akan 

menjadi bagian dari perundangan-undangan yang harus dipatuhi oleh negara-

negara anggota EEA setelah mereka sepakat untuk ikut serta.8 

EEA menyertakan prinsip empat kebebasan dari internal market, yakni 

kebebasan pergerakan bagi orang, barang, jasa dan modal, serta kebijakan-

kebijakan terkait hal tersebut seperti persaingan, transportasi, energi (sumber daya 

alam), serta kerja sama moneter. Perjanjian ini termasuk pula beberapa kebijakan 

horizontal terkait kebijakan sosial (mengenai ketenagakerjaan), kebijakan 

menganai perlindungan konsumen, lingkungan, statistik dan hukum perusahaan, 

                                                           
8 Aydan Bahadir and Fernando Garcés de los Fayos, 2016, The European Economic Area (EEA), 

Switzerland and The North, diakses dalam 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html, 

(08/01/2017, 20.28 WIB). 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html
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serta berbagai kebijakan yang berkaitan seperti riset dan pengembangan teknologi, 

yang tidak tertulis secara resmi dalam perjanjian, namun secara tidak langsung 

terlibat dalam aktivitas kerja sama EEA.9 

Sebagai negara anggota EFTA, Swiss juga turut serta dalam proses 

perumusan perjanjian EEA. Pada Mei 1992, pemerintah Swiss mengajukan 

permohonan untuk bergabung dalam Uni Eropa, namun merujuk pada hasil 

referendum mengenai keikutsertaan dalam EEA pada Desember 1992 ditolak oleh 

sebagian besar masyarakatnya, pemerintah Swiss berhenti untuk mengajukan 

permohonan keanggotaan Uni Eropa dan EEA. Alasan penolakan masyarakat 

Swiss terhadap EEA kembali dilatarbelakangi oleh prinsip netralitas. Hal ini 

menjadikan Swiss negara EFTA satu-satunya yang berada di luar EEA maupun 

Uni Eropa, dimana Austria, Finlandia dan Swedia memutuskan bergabung dalam 

Uni Eropa pada tahun 1995.10 

2.1.1.3 European Union (Uni Eropa) 

Treaty on European Union (atau Maastricht Treaty) dilakukan pada 7 

Februari 1992 dan terdiri dari penyusunan aturan-aturan yang jelas mengenai 

masa depan dari mata uang tunggal serta kebijakan luar negeri dan keamanan dan 

kerja sama yang lebih erat di bidang urusan peradilan dan dalam negeri.11 Melalui 

traktat ini, nama European Economic Community resmi berubah menjadi 

European Union (Uni Eropa). Uni Eropa memiliki komponen utama yang terdiri 

atas tiga pilar, diantaranya adalah European Community (EC) yang pada dasarnya 

                                                           
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Europe Without Frontiers, diakses dalam https://europa.eu/european-union/about-

eu/history/1990-1999_en, (09/01/2017, 07.29 WIB). 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en
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memiliki fungsi yang sama dengan EEC namun mencakup bidang yang lebih luas 

(tidak hanya bidang ekonomi), European Coal and Steel Community (ECSC), dan 

European Atomic Energy Community (Euratom).12 

Per tahun 1997 hingga 2001, terhitung ada 25 negara yang bergabung 

dalam Uni Eropa, termasuk 10 negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang 

bergabung secara bersamaan pada Desember 1997.13 Banyaknya negara-negara 

Eropa yang telah bergabung dalam Uni Eropa, serta berbagai keuntungan bagi 

negara-negara anggota Uni Eropa membawa pemerintah Swiss kembali 

mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Uni Eropa. Secara khusus, 

bertepatan dengan peresmian Treaty of Amsterdam pada Oktober 1997, Partai 

Sosial Demokrat mengangkat isu keanggotaan Uni Eropa menuju referendum, 

dengan tema “EC Membership Negotiations Before The People”.14 

Treaty of Amsterdam adalah perjanjian terkait perluasan dan pembentukan 

ulang Treaty of Maastricht (1992). Perjanjian Maastricht adalah mengenai 

pembentukan dasar kebijakan luar negeri dan keamanan yang sama, kerja sama 

yang lebih dekat dalam bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri, serta kerja 

sama Ekonomi dan Moneter dengan penerapan mata uang bersama. Melalui 

Treaty of Amsterdam, para negara anggota sepakat untuk memberikan Parlemen 

Uni Eropa kekuasaan yang lebih jauh jangkauannya, serta pembagian kekuasaan 

antara Uni Eropa dan negara anggotanya juga menjadi lebih jelas. Dengan 

                                                           
12 European Community (EC), https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-

economic-association, (29/01/2017, 22.38 WIB). 
13 Europe Without Frontiers, diakses dalam https://europa.eu/european-union/about-

eu/history/1990-1999_en, (09/01/2017, 07.29 WIB). 
14Switzerland’s European Policy, diakses dalam 

https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/chronologie/1997-1999.html, (09/01/2017, 

06.12 WIB). 

https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association
https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/chronologie/1997-1999.html


31 
 

demikian, memperkuat demokrasi di dalam Uni Eropa.15 Referendum diadakan 

sebelum penandatanganan Treaty of Amsterdam, yaitu pada Juni 1997, dengan 

hasil 73.9% pemilih menolak untuk bergabung dalam Uni Eropa.16 

Referendum untuk bergabung dengan Uni Eropa kembali diadakan pada 

tahun 2001, di tahun yang sama dengan penandatanganan Treaty of Nice pada 26 

Februari 2001. Treaty of Nice bertujuan untuk mengatur kembali proses 

pengambilan keputusan di Uni Eropa mengingat usaha perluasan keanggotaan Uni 

Eropa di masa depan. Perjanjian ini mengenai proses politik dan pengambilan 

suara terkait dengan jumlah populasi masing-masing negara anggota yang berbeda 

satu sama lain.17 Perjanjian ini kemudian dianggap sebagai hak-hak dasar 

(fundamental rights) Uni Eropa.18 Referendum untuk mengajukan kembali 

permohonan keanggotaan Uni Eropa yang bertema “Yes to Europe!” diadakan 

pada 4 Mei 2001 menghasilkan 77% pemilih menolak untuk bergabung dalam 

Uni Eropa, dimana semua kanton menunjukkan penolakan.19 

Respon negatif terhadap keanggotaan Uni Eropa yang ditunjukkan oleh 

masyarakat Swiss di berbagai referendum yang dilakukan, dilatarbelakangi oleh 

sebagian besar individu masyarakat Swiss yang berusaha mempertahankan prinsip 

netralitas negaranya dan mencegah Swiss kehilangan kedaulatan dengan 

bergabung dalam Uni Eropa. Uni Eropa dinilai sebagai organisasi yang 

membentuk Eropa melalui berbagai macam integrasi yang mengorbankan 

                                                           
15 Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2014, Switzerland and The European Union, 

Bern: Directorate for European Affairs DEA, hal. 11. 
16 Switzerland’s European Policy, Op. Cit. 
17 The Treaty of Nice and The Convention on The Future of Europe, diakses dalam 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.4.pdf, (09/01/2017, 06.56 WIB). 
18 Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Op. Cit., hal. 12. 
19 Switzerland’s European Policy, Op. Cit. 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.4.pdf
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sebagian kedaulatan negara anggotanya. Meski tidak bergabung dalam Uni Eropa, 

Swiss berusaha mempertahankan hubungan baiknya dengan Uni Eropa melalui 

jalan lain, yaitu melalui kerja sama bilateral. 

2.1.2 Hubungan Kerja Sama Bilateral Swiss dan Uni Eropa 

Sejak referendum pada tahun 1992 mengenai rencana bergabung dalam 

EEA (European Economic Area) ditolak oleh sebagian besar masyarakatnya, 

Swiss berpikir bahwa hubungan bilateral dapat dijadikan alternatif untuk menjalin 

hubungan baik dengan Uni Eropa. Pada tahun 1994 hingga 1999, dilakukan 

diskusi tujuh perjanjian bilateral dengan Uni Eropa (yang dikenal sebagai 

Bilateral I) dan terwujud pada 1 Juni 2002. Tujuh perjanjian tersebut diantaranya 

adalah: 

1) Riset 

2) Transportasi udara 

3) Transportasi darat 

4) Pertanian 

5) Hambatan teknis perdagangan 

6) Pengadaan publik (pembelian barang/jasa seperti tender dan kontrak 

untuk proyek-proyek besar) 

7) Kebebasan pergerakan manusia (pengakuan yang sama terhadap ijazah 

professional dan koordinasi asuransi sosial). 20 

                                                           
20 Marius Vahl dan Nina Grolimund, 2006, Integration without Membership: Switzerland’s 

Bilateral Agreements with the European Union, Brussels: Centre for European Policy Studies, hal. 

ii. 
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Sebelumnya, referendum mengenai kerja sama bilateral ini pun sudah 

dilakukan oleh pemerintah pada Mei 2000, dengan hasil menunjukkan 67.2% 

masyarakat menyetujui perjanjian bilateral tersebut.21 

Melalui Bilateral I tersebut telah diterapkan free movement of persons, 

dimana warga negara Swiss dan warga Uni Eropa dapat hidup dan bekerja di 

beberapa negara (sesuai perjanjian) atas pengakuan yang sama. Mengenai 

hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade) bertujuan melakukan 

pengujian produk agar dapat diterima di seluruh pasar Eropa. Selanjutnya, 

perjanjian untuk memperluas cakupan undangan tender dalam hal pengadaan dan 

konstruksi publik (public procurement markets). Kerja sama di bidang pertanian 

menghasilkan kesepakatan perdagangan produk pertanian dispesifikkan di area 

produk olahan susu, dengan penghapusan bea cukai dan penyetaraan produk. 

Kemudian kerja sama di bidang transportasi jalan dan rel, penerbangan sipil, dan 

penelitian (peneliti dan perusahaan Swiss dapat berpartisipasi dalam program riset 

Uni Eropa).22 

Swiss menganggap Uni Eropa sebagai partner utama, begitu juga dengan 

negara-negara anggota Uni Eropa. Bagaimanapun, kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan oleh Uni Eropa akan berdampak kepada Swiss, mengingat wilayah 

Swiss yang terletak di jantung Uni Eropa. Kerjasama lanjutan dari “Bilateral I” 

antara Swiss dan Uni Eropa disebut dengan “Bilateral II”. Negosiasi kerja sama 

ini telah dimulai dari Juni 2002 mengenai 10 bidang kerja sama, yaitu: 

1) Produk pertanian 

                                                           
21 Switzerland’s European Policy, Op. Cit. 
22 Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2016, Switzerland’s European Policy, Bern: 

Directorate for European Affairs DEA, hal. 3. 
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2) Statistik 

3) Media 

4) Lingkungan 

5) Perpajakan tabungan, 

6) Pensiunan 

7) Pembasmian penipuan 

8) Pendidikan, pelatihan kerja, dan pemuda (dimana Swiss dapat 

berpartisipasi dalam program pendidikan Uni Eropa 2007-2013) 23 

9) Schengen 

10) Dublin.24 

Bilateral II ditandatangani pada 26 Oktober 2004 dan diterima oleh 

Parlemen Federal Swiss pada 17 Desember 2004. Namun, dengan Perjanjian 

Schengen/Dublin yang akan ditentukan kepastiannya dalam referendum.25 

2.2 Transformasi Kebijakan Swiss: Keikutsertaan dalam 

Perjanjian Schengen/Dublin dan Perluasan Schengen/Dublin Area 

Meskipun bukan anggota Uni Eropa, Swiss yang berada di jantung benua 

Eropa ini merasa tidak mungkin untuk sepenuhnya tidak terlibat dengan Uni 

Eropa, untuk itulah Swiss memutuskan untuk membangun hubungan kerja sama 

bilateral. Perjanjian Schengen/Dublin merupakan salah satu kerja sama Swiss 

dengan Uni Eropa di bidang perbatasan. Bergabungnya Swiss ke dalam Perjanjian 

Schengen/Dublin bersama dengan semua negara anggota Uni Eropa menuntut 

                                                           
23 Marius Vahl dan Nina Grolimund, Op. Cit., hal. iii. 
24EU and Switzerland, diakses dalam http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-

regions/countries/switzerland/, (26/04/2016, 22.38 WIB). 
25 Federal Department of Foreign Affairs FDFA, op.cit, hal 4. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
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Swiss untuk menghapus perbatasan negara dan menerapkan sistem yang telah 

dirancang oleh Uni Eropa. Perjanjian ini berdampak pada Swiss menyerahkan 

sebagian kedaulatannya, yang berarti menyinggung prinsip netralitas yang 

menjadi alasan berbagai penolakan yang dilakukan terhadap keanggotaan Uni 

Eropa: Mencegah Swiss kehilangan kedaulatan negara. 

2.2.1 Perjanjian Schengen (Schengen Agreement) 

Perjanjian Schengen dibuat pada 14 Juni 1985 dan ditandatangani oleh 

lima negara, diantaranya Perancis, Jerman Barat, Belgia, Belanda, dan 

Luksemburg, bertempat di sebuah desa kecil bernama Schengen, Luksemburg. 

Perjanjian antara kelima negara ini kemudian disepakati untuk dimasukkan dalam 

kerangka Uni Eropa pada 1 Mei 1999 melalui Treaty of Amsterdam. Dengan 

ditandatanganinya Perjanjian Schengen, kelima negara merencanakan suatu 

sistem dimana orang dan barang dapat berpindah dari satu negara ke negara lain 

tanpa ada batasan apapun.26 Bersamaan  dengan perjanjian tersebut, lahirlah 

Schengen Area and Cooperation. Schengen Area merupakan wilayah teritorial 

dimana seseorang bebas keluar-masuk tanpa adanya batasan ataupun rintangan. 

Dengan menandatangani perjanjian ini, negara tersebut diwajibkan meniadakan 

segala batasan internal dari negara tersebut, seperti pemeriksaan paspor, dan 

diganti dengan satu perbatasan eksternal yang telah ditentukan oleh Schengen 

Area and Cooperation. 

Dalam kerja sama ini, negara-negara anggota menerapkan peraturan dan 

prosedur yang sama dan merata melalui penerapan visa bersama (visa tersebut 

                                                           
26 Europe Rethinks the Schengen Agreement, diakses dalam 

http://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=1397, (23/04/2016, 21.16 WIB). 

http://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=1397
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ditujukan untuk tinggal dalam jangka pendek), permohonan suaka, dan kontrol 

perbatasan bersama.27 Implementasi konkret rencana dalam Schengen Agreement 

tersebut diresmikan dengan penandatanganan sebuah konvensi pada 19 Juni 1990. 

Dengan penandatanganan konvensi ini, maka diterapkan pula penghapusan 

perbatasan internal negara, prosedur penerbitan visa bersama, operasi database 

tunggal yang dikenal dengan Schengen Information System (SIS)28, serta 

pembentukan struktur kerja sama petugas imigrasi antara negara anggota.29 

Schengen Area and Cooperation ini merupakan batu loncatan dalam 

mewujudkan integrasi regional negara-negara Eropa. Dengan menghapuskan 

kontrol perbatasan, artinya suatu negara telah melepaskan sebagian 

kedaulatannya. Level of trust antara negara anggota dalam kerjasama perbatasan 

ini juga dituntut sangat besar. Setiap negara anggota harus memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap satu sama lain. Pasalnya, dengan berlakunya 

Schengen Area and Cooperation ini, hanya akan ada satu kali pemeriksaan bagi 

orang asing pendatang, yakni pemeriksaan di pintu masuk pertama area Schengen. 

Saat orang tersebut telah berhasil melewati pemeriksaan tersebut, maka dia tidak 

akan disibukkan oleh pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, bahkan jika berpindah 

dari satu negara Schengen Area ke negara Schengen Area lainnya. Bukan hanya 

mengenai visa, kerjasama dan koordinasi antara petugas polisi dan kekuasaan 

                                                           
27 The Schengen Area and Cooperation, diakses dalam http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33020, (23/04/2016, 21.16 WIB). 
28 Untuk menghubungkan seluruh negara anggota, dibentuk sistem pertukaran database. Sistem 

informasi skala besar ini bertujuan untuk mendukung kontrol perbatasan eksternal dan kerjasama 

penerapan hukum di negara-negara Schengen, serta berperan dalam mendukung penghapusan 

pemeriksaan perbatasan internal di negara-negara anggota. SIS memungkinkan pihak berwenang, 

seperti polisi dan petugas perbatasan semua negara anggota untuk bekerjasama dalam menjaga 

keamanan Schengen Area. 
29 Schengen Agreement, diakses dalam http://www.schengenvisainfo.com/schengen-agreement/, 

(24/04/2016, 6.11 WIB). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://www.schengenvisainfo.com/schengen-agreement/
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pengadilan antar negara anggota pun telah ditingkatkan, dengan tujuan menjaga 

keamanan regional dan internal, serta memberantas kriminalitas.30 

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan oleh negara 

anggota yang terlibat dalam kerjasama Schengen: 

o Penghapusan pemeriksaan orang di perbatasan internal negara 

o Menerapkan serangkaian peraturan yang berlaku bagi orang yang 

melintasi perbatasan ekternal negara-negara EU 

o Harmonisasi kondisi masuk perbatasan dan peraturan visa tinggal 

jangka pendek 

o Memperkaya kerjasama kepolisian (termasuk hak pengawasan dan 

pengejaran lintas perbatasan) 

o Kerjasama pengadilan yang lebih kuat melalui kecepatan 

penyerahan tawanan dan transfer penegakan putusan kriminalitas 

o Penegakan dan pengembangan Schengen Information System (SIS) 

2.2.2 Peraturan Dublin (Dublin Regulation) 

Perjanjian Schengen sangat berkaitan dengan Peraturan Dublin. Peraturan 

Dublin didirikan melalui Konvensi Dublin (Dublin Convention), bertempat di 

Dublin, Irlandia pada tanggal 15 Juni 1990, dan pertama kali diterapkan pada 1 

September 1997, dengan 12 negara anggota, yaitu Belgia, Denmark, Perancis, 

Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan 

Inggris. Akses Dublin Convention hanya terbuka bagi negara-negara anggota Uni 

Eropa. Selama penerapan Dublin Convention, negara-negara Uni Eropa 

                                                           
30 Schengen Area Countries List, diakses dalam http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-

countries-list/, (24/04/2016, 5.50 WIB). 

http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
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menemukan berbagai ketidakefektifan yang menempatkan pencari suaka di posisi 

yang beresiko dan memakan waktu yang lama dan proses yang rumit dalam 

penerapannya.31 

Karena ketidakefektifan Dublin Convention, pada 2003, peraturan ini 

diganti menjadi Dublin II Regulation.32 Dublin II Regulation terdiri dari regulasi 

hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban negara anggota dalam 

memeriksa permohonan suaka secepat mungkin dan mencegah pelanggaran 

prosedur.33 Peraturan ini bertujuan untuk menugaskan satu negara anggota untuk 

menangani seorang pemohon suaka, guna memastikan individu pemohon suaka 

tersebut tidak mengirim permohonan kepada banyak negara, dan bahwa 

pemerintah di suatu negara anggota tidak mengabaikan suatu permohonan 

pencarian suaka. Bagi Uni Eropa dan pejabat pemerintahannnya, Peraturan Dublin 

merupakan landasan dari Satu Sistem Suaka Eropa (CEAS: Common European 

Asylum System). Tanpa adanya Peraturan Dublin, individu pencari suaka dapat 

mengajukan aplikasi ke banyak negara, dan tidak ada kejelasan negara manakah 

yang akan bertanggungjawab untuk membuat keputusan.34 

Dari sudut pandang para pencari suaka, Peraturan Dublin merupakan 

sebuah ancaman. Hal ini karena peraturan ini memaksa individu pencari suaka 

untuk tinggal di sebuah negara yang tidak mereka inginkan. Seringnya, para 

                                                           
31 The Dublin Convention on Asylum Applications: What it means and how it’s supposed to work?, 

diakses dalam https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5851/dublin_aug2002.pdf, 

(31/01/2017, 09.56 WIB). 
32 The Schengen Agreement and The Dublin Regulation, diakses dalam 

http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00796/00798/index.html?lang=en, (29/04/2016, 01.27 

WIB). 
33 Dublin II Regulations, diakses dalam http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33153, (31/01/2017, 10.07 WIB). 
34 Dublin Regulation, diakses dalam https://jrseurope.org/advocacy?LID=834, (25/04/2016, 05.44 

WIB). 

https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5851/dublin_aug2002.pdf
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00796/00798/index.html?lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33153
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33153
https://jrseurope.org/advocacy?LID=834
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pencari suaka tersebut ditempatkan di negara anggota yang memiliki sistem 

fungsional pengaturan suaka yang buruk, dan pada akhirnya, individu pencari 

suaka tersebut terjebak di sebuah negara dimana mereka tidak dapat memperoleh 

perlindungan.35 Saat mengajukan aplikasi, pencari suaka harus mendaftar dengan 

sistem sidik jari (Eurodac), setelah melalui prosedur penempatan negara, 

kemudian seorang pegawai resmi akan bertugas mengawasi kehidupan seorang 

pencari suaka selama maksimal enam bulan di negara tersebut, yang selanjutnya 

akan menentukan apakah permohonan pencari suaka tersebut akan diterima atau 

ditolak.36 

Prinsip inti dari Satu Sistem Suaka Eropa (CEAS: Common European 

Asylum System) ini adalah satu negara anggota, satu pemohonan pencarian suaka. 

Uni Eropa bukanlah wilayah dimana individu pencari suaka dapat mendaftar di 

banyak negara, bukan pula wilayah dimana negara anggota dapat mengabaikan 

permohonan dari individu pencari suaka. Peraturan Dublin merupakan hukum Uni 

Eropa yang menetapkan aturan dan menegakkan prinsip ini.37 Dapat dikatakan 

bahwa pada dasarnya, peraturan ini menetapkan bahwa individu pencari suaka 

dapat mengajukan permohonan hanya pada satu negara anggota, dan negara 

anggota tersebutlah yang akan bertanggung jawab untuk memutuskan 

permohonan individu tersebut. 

Dengan penerapan Schengen Area, dimana orang bisa bebas keluar-masuk 

negara-negara aggota tanpa pemeriksaan internal di tiap negara, kemungkinan 

                                                           
35 Ibid. 
36 Willa Frej, What You Need to Know About Europe’s Asylum Process, diakses dalam 

https://www.huffingtonpost.com/entry/europe-asylum-refugees_us_55e85a01e4b0b7a9633befe8, 

(24/10/2017, 06:36 WIB). 
37 Ibid. 

https://www.huffingtonpost.com/entry/europe-asylum-refugees_us_55e85a01e4b0b7a9633befe8
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besar akan mengakibatkan peningkatan pendatang dari luar wilayah Uni Eropa. 

Dengan adanya Schengen Area, tidak terkecuali para imigran pencari suaka pun 

mendapatkan kebebasan. Oleh karena itu, Peraturan Dublin sangat erat kaitannya 

dengan Perjanjian Schengen. 

2.2.3 Latar Belakang Keputusan: Perluasan Schengen Area 

Banyaknya negara yang bergabung dalam Perjanjian Schengen/Dublin 

dari tahun ke tahun memengaruhi pemerintah Swiss dalam mempertimbangkan 

keikutsertaan Swiss dalam perjanjian ini. Pada awal penerapannya, wilayah 

Schengen meliputi kelima negara pendiri, yaitu Perancis, Jerman, Belgia, 

Belanda, dan Luksemburg. Pada 27 November 1990, Italia bergabung dalam 

Schengen Area dan menghapuskan sistem perbatasan pada Oktober 1997. Pada 25 

Juni 1991, Portugal dan Spanyol bergabung, dan implementasi dilakukan pada 26 

Maret 1995. Pada 6 November 1992, Yunani bergabung dan menerapkan 

penghapusan perbatasan delapan tahun kemudian pada Januari 2000. Pada 28 

April 1995, Austria bergabung dalam Schengen Area dan menerapkan ketentuan 

menghapuskan perbatasan internal pada Desember 1997. Kemudian pada 19 

Desember 1996, Denmark, Finlandia, Norwegia, Islandia bergabung dan 

melakukan penghapusan perbatasan pada Maret 2001.38 

Pada 16 April 2003, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, 

Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia bergabung dan akan menerapkan 

                                                           
38 European Commission, The Schengen Area, diakses dalam http://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_en.pdf, (24/04/2016, 6.11 WIB), 

hal. 14-15. 
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pengahapusan perbatasan darat dan laut pada Desember 2007, serta penetapan 

penghapusan kontrol perbatasan bandara pada Maret 2008.39 

Adapun negara-negara Eropa terkait keanggotaan EU dan Perjanjian 

Schengen/Dublin dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya adalah: 

o Negara anggota Perjanjian Schengen dan EU: Swedia, Finlandia, 

Slovakia, Slovenia, Latvia, Lithuania, Denmark, Perancis, Jerman, Belanda, 

Belgia, Luksemburg, Republik Ceko, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Hungaria, 

Austria, Polandia, Malta, dan Estonia. 

o Negara anggota Perjanjian Schengen dan bukan EU: Norwegia, 

Islandia. 

o Negara anggota EU dan bukan Perjanjian Schengen: Irlandia dan 

Inggris.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Ibid. 
40 Schengen Area Members and Nonmembers, diakses dalam 

https://www.stratfor.com/analysis/europe-rethinks-schengen-agreement, (24/04/2016, 11.11 WIB). 

https://www.stratfor.com/analysis/europe-rethinks-schengen-agreement
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Gambar 2.1 Peta Area Negara Peserta Perjanjian Schengen/Dublin41 

 

2.2.4 Swiss dan Perjanjian Schengen/Dublin 

Bergabungnya Swiss dalam Perjanjian Schengen/Dublin tidak terlepas dari 

pengaruh negara lain, khususnya negara yang “sejenis” dengan Swiss, yaitu 

negara yang juga termasuk dalam negara netral seperti Norwegia dan Islandia. 

Swiss merupakan negara non anggota Uni Eropa ke tiga yang bergabung dalam 

Schengen/Dublin Area, setelah Norwegia dan Islandia. Melihat keberhasilan 

Norwegia dan Islandia yang resmi bergabung dan menerapkan Schengen pada 

tahun 2001, Swiss berinisiatif untuk bergabung. Meskipun hasil dari referendum 

                                                           
41 Schengen: Controversial EU Free Movement Deal Explained, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723, (09/03/2017, 22.48 WIB). 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723
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tahun 2001 mengenai Swiss untuk bergabung dengan Uni Eropa ditentang telak 

sebagian besar masyarakat, yakni dengan hasil 77% penolakan (hasil yang cukup 

tinggi dari biasanya),42 Swiss memiliki jalan lain untuk bekerja sama dengan Uni 

Eropa, yakni melalui kerja sama bilateral, tanpa menjadi anggota Uni Eropa. 

Pemerintah Swiss menyatakan akan mengawasi dampak dari Perjanjian 

Schengen bagi kedua negara non Uni Eropa yang bergabung dalam Schengen, 

yaitu Norwegia dan Islandia.43 Dampak positif yang ditunjukkan kedua negara 

tersebut, menjadikan isu Schengen Agreement dirasa perlu dipertimbangkan untuk 

menjadi kerja sama Swiss dan Uni Eropa oleh pemerintah. Islandia dan Norwegia 

yang bergabung dalam Schengen Agreement pada 1996, dan menerapkan 

Schengen pada 2001 mendapatkan beberapa dampak positif dengan 

keanggotaannya di Schengen. Dalam Schengen, Islandia dan Norwegia memiliki 

akses kepada Uni Eropa yang lebih baik, dibandingkan dengan saat di European 

Economic Area (EEA). Melalui Schengen Joint Committee (Komite Bersama 

Schengen), Islandia dan Norwegia terlibat secara langsung dalam kegiatan kerja 

Dewan Uni Eropa, serta berperan aktif dalam banyak agensi Uni Eropa, seperti 

European Police Office (Europol) dan European Judicial Cooperation Unit 

(Eurojust).44 Pemerintah dan parlemen Swiss setuju untuk memproses Perjanjian 

                                                           
42 Swiss Say “No” to EU, BBC News, diakses dalam 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1202193.stm, (28/04/2016, 11.22 WIB). 
43 Markus Haefliger, Switzerland looks on as Norway and Iceland join Schengen States, diakses 

dalam http://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-looks-on-as-norway-and-iceland-join-schengen-

states/1953904, (29/04/2016, 1.16 WIB). 
44 Tengsl İslands og Evrópusambandsins, 2007, Report of European Committee Appointed by the 

Prime Minister, Reykjavík: Prime Ministry, hal. 49, dalam Eiríkur Bergmann, 2011, Iceland and 

the EEA: 1994-2011, Norwegia: Europautredningen, hal. 18. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1202193.stm
http://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-looks-on-as-norway-and-iceland-join-schengen-states/1953904
http://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-looks-on-as-norway-and-iceland-join-schengen-states/1953904
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Schengen (satu paket dengan Dublin Regulation)45, penandatanganan dua 

perjanjian tersebut pada 26 Oktober 2004.46 

Salah satu partai sayap kanan (right-wing) dan juga salah satu partai 

mayoritas di Swiss, yaitu Swiss People’s Party (SVP: Schweizerische Volkspartei) 

berusaha membuka referendum penolakan isu Schengen/Dublin tersbeut. Swiss 

People’s Party bersama koalisinya berhasil mengumpulkan 86,000 tanda tangan 

masyarakat Swiss, yang artinya, referendum berhak diadakan. Referendum 

mengenai Schengen/Dublin pun diadakan pada 5 Juni 200547, dan menghasilkan 

keputusan akhir dari masyarakat Swiss, yakni 54,6 % masyarakat Swiss setuju 

untuk bergabung dalam Schengen/Dublin. 48 Pemerintah Swiss dan Uni Eropa 

menerima keputusan seluruh masyarakat Swiss mengenai Perjanjian 

Schengen/Dublin. Berdasar pada Departemen Federal, Swiss akan menerapkan 

Schengen pada 2008. Tahun 2008 merupakan waktu yang diperkirakan saat 

sistem database Schengen Information System siap ditempatkan di Swiss. Sistem 

tersebut terdiri dari informasi seperti identitas kriminal, data pencari suaka, dan 

pencurian mobil.49 

                                                           
45 Schengen Agreement dan Dublin Regulation merupakan perjanjian satu paket. Suatu negara 

yang ingin bergabung dalam Schengen Area (perjanjian mengenai free movement of person), 

diharuskan pula menerapkan Dublin Regulation (peraturan mengenai asylum seeker), karena 

keduanya berkaitan erat satu sama lain. Oleh karena itu seringkali ditulis sebagai 

Schengen/Dublin. 
46Schengen/Dublin, diakses dalam 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/internationales/internat-zusarbeit/europa-

migpolitik/schengen-dublin.html, (29/04/2016, 01.33 WIB). 
47 People to Decide on EU Accords, diakses dalam http://www.swissinfo.ch/eng/people-to-decide-

on-eu-accords/4435472, (01/05/2016, 09.06 WIB). 
48 The Federal Council, Switzerland’s European Policy: 2005, diakses dalam 

https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/chronologie/2005.html, (21/03/2017, 10.45 

WIB). 
49Swiss Say Yes to Schengen Area, diakses dalam 

http://www.euractiv.com/section/security/news/swiss-say-yes-to-eu-schengen-area/, (30/04/2016, 

14.43 WIB). 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/internationales/internat-zusarbeit/europa-migpolitik/schengen-dublin.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/internationales/internat-zusarbeit/europa-migpolitik/schengen-dublin.html
http://www.swissinfo.ch/eng/people-to-decide-on-eu-accords/4435472
http://www.swissinfo.ch/eng/people-to-decide-on-eu-accords/4435472
http://www.euractiv.com/section/security/news/swiss-say-yes-to-eu-schengen-area/
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Swiss telah menjalin hubungan dengan Uni Eropa sejak cikal bakal 

pembentukan Uni Eropa, meskipun tidak berperan aktif sebagai anggota, yaitu 

sejak European Economic Area dimana Swiss sebagai negara anggota EFTA 

berperan dalam perumusan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan oleh Swiss untuk 

menjaga prinsip netralitas yang dianutnya, yaitu bebas intervensi eksternal dan 

mempertahankan kedaulatan negara. Untuk tetap menjalin hubungan baik dengan 

Uni Eropa, Swiss memutuskan untuk membangun hubungan kerja sama bilateral. 

Pada Oktober 2004, pemerintah Swiss memutuskan untuk ikut serta dalam 

Perjanjian Schengen/Dublin, namun salah satu partai politik Swiss, yaitu Swiss 

People’s Party (SVP) mengajukan referendum penolakan terhadap keputusan 

tersebut pada Juni 2005, dengan alasan perjanjian tersebut dapat mengancam 

netralitas Swiss. 

Hasil referendum menunjukkan bahwa 55% masyarakat menyetujui Swiss 

untuk ikut serta dalam Perjanjian Schengen/Dublin. Bab selanjutnya akan 

membahas mengenai sistem pemerintahan dan politik Swiss, diantaranya 

mengenai sistem federalisme Swiss, direct democracy, referendum, partai-partai 

politik dan kelompok kepentingan di Swiss, aktor-aktor yang menjabat dalam 

pemerintahan Swiss saat Swiss memutuskan untuk bergabung dalam Perjanjian 

Schengen/Dublin, serta peran mereka dalam memengaruhi kebijakan luar negeri 

Swiss, khususnya keputusan Swiss untuk ikut serta dalam Perjanjian 

Schengen/Dublin. 


