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BAB III 

Kondisi dan Keterlibatan Aktor Pemerintah & Politik Swiss dalam 

Keputusan Swiss untuk Ikut Serta dalam Perjanjian Schengen/Dublin 

 

Bab ini membahas mengenai aktor pengambil keputusan luar negeri Swiss 

dan aktor-aktor yang memengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Swiss. 

Aktor pengambil keputusan luar negeri Swiss adalah tujuh Dewan Federal di 

Swiss, sedangkan aktor-aktor yang memengaruhi keputusan luar negeri Swiss 

terdiri dari: 1. Aktor dalam pemerintahan Swiss (birokrat) 2. Partai-partai politik 

di Swiss 3. Kelompok kepentingan 4. Masyarakat (aktor-aktor tersebut kemudian 

memengaruhi keputusan masyarakat dalam proses referendum). Pemahaman 

mengenai poin-poin tersebut akan membantu dalam memahami proses 

pengambilan keputusan Swiss untuk ikut serta dalam Perjanjian Schengen/Dublin, 

serta membantu dalam menganalisis pengaruh dari berbagai aktor dalam negeri 

Swiss dalam keputusan tersebut menggunakan teori yang sudah ditentukan, yaitu 

Policy Influence System yang mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri 

dipengaruhi oleh aktor-aktor dalam negeri Swiss, diantaranya partai politik, 

birokrat, kelompok kepentingan dan masyarakat. 

3.1 Aktor Pengambil Keputusan Luar Negeri Swiss 

Swiss merupakan sebuah negara konfederasi (gabungan beberapa wilayah 

yang independen yang memiliki kepentingan bersama dan tergabung dalam satu 

negara) dengan sistem federalisme. Sistem federalisme adalah suatu prinsip dalam 

menjalankan negara dengan cara membagi kekuasaan kepada negara-negara 
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bagian. Bentuk negara konfederasi dan sistem federalisme menunjukkan bahwa 

Swiss memiliki pemerintah pusat yang mengatur negara yang terdiri dari beberapa 

negara bagian, namun negara bagian tersebut juga memiliki kedaulatan untuk 

mengatur daerahnya sendiri. Swiss terdiri dari 26 negara bagian yang disebut 

sebagai kanton (canton)1 atau states, dengan 3 negara bagian dianggap sebagai 

setengah-kanton (half-canton).2 

Parlemen Swiss dikenal juga dengan nama Majelis Federal (Federal 

Assembly) dan merupakan kekuasaan legislatif tertinggi di tingkat federal.  Badan 

parlemen Swiss terdiri dari dua kamar (bikameral), yakni National Council 

(Dewan Nasional) dan State Council (Dewan Negara). Dewan Nasional (majelis 

rendah) terdiri dari 200 anggota yang merupakan perwakilan dari seluruh 

masyarakat Swiss, diisi oleh perwakilan dari seluruh kanton dengan jumlah yang 

disesuaikan dengan jumlah populasinya. Pemilihan dilakukan oleh warga Swiss 

yang memenuhi syarat dan dilakukan setiap empat tahun dibawah peraturan 

federal. Sedangkan Dewan Negara (majelis tinggi) terdiri dari 46 anggota yang 

merupakan perwakilan kanton, dengan proporsi 2 anggota dari satu kanton dan 

terdapat 6 kanton yang memiliki hanya satu perwakilan.3 Pemilihan dilakukan 

oleh warga Swiss yang memenuhi syarat dan dilakukan setiap empat tahun 

                                                           
1Swiss Statistics, Regional Portraits: Cantons, diakses dalam 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/regionen/kantone.html, (02/05/2016, 13.09 WIB). 
2 Dianggap sebagai setengah-kanton karena merupakan pecahan dari beberapa kanton yang sudah 

ada. 
3 Jumlah perwakilan tiap kanton ditentukan oleh jumlah populasi. Kanton Zurich yang memiliki 

populasi lebih dari 1 juta orang memiliki 2 perwakilan. Negara yang mengirim satu perwakilan: 

Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell 

Innerrhoden.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/regionen/kantone.html
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dibawah peraturan masing-masing kanton.4 Mayoritas pemilihan terhadap anggota 

parlemen Swiss biasanya diduduki oleh 4 partai besar yang tersebar di 

pemerintahan, meskipun pada umumnya masyarakat lebih mengutamakan 

kandidat secara personal, bukan dari partai politiknya.5 

Badan eksekutif pemerintahan Swiss terdiri dari tujuh anggota Federal 

Council (Dewan Federal), dimana setiap anggota memiliki status, hak, dan 

kewajiban yang sama, dengan seorang Kanselir Federal sebagai ketuanya. Setiap 

dari tujuh Dewan Federal merupakan pemimpin salah satu dari tujuh departemen 

federal. Tugas Dewan Federal adalah menjalankan tugas pemerintahan dan 

menerapkan hukum dan keputusan yang diadopsi oleh parlemen. Dewan Federal 

dipilih setiap empat tahun oleh Federal Assembly (Majelis Federal).6 

Dewan Federal berasal dari beragam partai dan kanton yang berbeda. 

Dewan Federal mengambil keputusan sebagai satu kesatuan dan umumnya, 

seorang anggota mencari kesepakatan untuk mendapatkan dukungan mayoritas 

Dewan Federal untuk kebijakan yang diajukannya. Dalam mengambil suatu 

keputusan, Dewan Federal memiliki prinsip yang disebut sebagai principle of 

collegiality, dimana anggota Dewan Federal harus selalu membela posisi Dewan 

Federal walaupun pendapat pribadi dan partainya berlawanan dengan mayoritas 

suara di Dewan Federal. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang jelas antara 

pemerintah dan oposisi. Penyusunan rencana Dewan Federal didasarkan atas 

                                                           
4The Swiss Parliament, The Federal Council, diakses dalam 

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/political-system-of-switzerland/swiss-

parliament.html, (21/04/2016, 10.00 WIB). 
5 The Federal Council, Swiss Political System, diakses dalam http://www.swissinfo.ch/eng/swiss-

political-system/29288762, (17/03/2016, 21.45 WIB). 
6 Federal Council  - its tasks, diakses dalam https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-

council.html, (15/02/2017, 11.26 WIB). 

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/political-system-of-switzerland/swiss-parliament.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/political-system-of-switzerland/swiss-parliament.html
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss-political-system/29288762
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss-political-system/29288762
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council.html
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strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang akan 

dikeluarkan, akan dirangkum dalam draft propsal yang kemudian dikirim kepada 

Parlemen (Dewan Nasional dan Dewan Negara) untuk didiskusikan. Pengaturan 

keuangan juga dilakukan oleh Dewan Federal, namun keputusan akhir tetap 

berada di tangan Parlemen. 7 

Presiden Swiss menjabat hanya selama satu tahun, dan dipilih dari salah 

satu dari tujuh anggota Dewan Federal. Dalam menentukan posisi Presiden, Swiss 

menganut sistem yang disebut sebagai System of Rotation yang telah dianut sejak 

tahun 1890-an.8 Sistem ini mengatur pemilihan presiden Swiss yang dipilih dari 

anggota Dewan Federal secara bergantian. Posisi Presiden Swiss adalah simbolis 

dan memiliki kekuasaan yang sama dan setara dengan anggota Dewan Federal 

lainnya, dengan tugas memimpin rapat kabinet dan menjadi perwakilan 

pemerintahan dan/atau negara dalam tugas tertentu.9 

3.2 Aktor-aktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Luar 

Negeri Swiss 

Sistem demokrasi sangat terbuka yang dianut oleh Swiss meskipun di satu 

sisi terkesan rumit dan memakan waktu lama hanya untuk membahas satu isu 

dalam referendum, sistem ini memberikan ruang luas bagi siapapun masyarakat 

Swiss untuk terlibat dalam urusan negara. Hal tersebut menjamin setiap 

masyarakat Swiss berkontribusi dalam menentukan nasib negara dan dirinya 

                                                           
7 The Swiss Confederation, Op. Cit, hal. 41. 
8The History of the Federal Presidency, diakses dalam https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-

presidency/history-federal-presidency.html, (15/02/2017, 10.55 WIB). 
9The Federal Council, The Swiss Government, diakses dalam 

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/political-system-of-switzerland/swiss-

government.html, (21/04/2016, 11.00 WIB). 

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-presidency/history-federal-presidency.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-presidency/history-federal-presidency.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/political-system-of-switzerland/swiss-government.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/political-system-of-switzerland/swiss-government.html
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sendiri. Tidak hanya memiliki suara dalam pemilihan umum, masyarakat Swiss 

(yang memenuhi syarat untuk memiliki hak suara dalam pemilu) bahkan memiliki 

suara dalam menentukan perjanjian internasional hingga mengubah undang-

undang negara. Sistem demokrasi yang dianut oleh Swiss memungkinkan 

banyaknya aktor yang terlibat dalam keputusan-keputusan negara, baik itu 

keputusan dalam negeri maupun luar negeri. Aktor-aktor tersebut adalah partai 

politik, pemerintah, dan kelompok kepentingan yang ada di Swiss. Pemahaman 

mengenai aktor-aktor pengaruh kebijakan di Swiss akan sangat membantu dalam 

menganalisis keputusan Swiss untuk ikut serta dalam Perjanjian Schengen/Dublin 

dengan menggunakan teori Policy Influence System. 

3.2.1 Partai-Partai Politik di Swiss 

Partai politik mutlak diperlukan demi terwujudnya sistem demokrasi. 

Partai politik berperan dalam membentuk opini politik, mencalonkan kandidat 

untuk menjadi perwakilan masyarakat dan menyelenggarakan referendum dan 

inisiatif. Masing-masing partai berbeda satu sama lain dalam hal pandangan 

mereka tentang peran negara, masyarakat dan ekonomi. Partai-partai politik di 

Swiss terbagi atas 3 bagian, yaitu partai sayap-kiri (left-wing party), partai sayap-

kanan (right-wing party), dan partai bagian tengah (centre party). Partai sayap-kiri 

merupakan partai yang berpandangan untuk mewujudkan negara sosial yang kuat 

yang memangkas kesenjangan sosial, menekankan pada kepentingan pegawai, 

pengendalian harga dan pelayanan publik, mendukung kebijakan yang mengarah 

pada kedamaian dan mengurangi militer. 
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Partai sayap-kanan adalah partai yang menekankan pada kebebasan dan 

tanggung jawab pribadi; dimana campur tangan negara hanya ketika benar-benar 

diperlukan, menekankan pada kepentingan pengusaha, kewirausahaan yang bebas 

(free enterprise) dan pemberian insentif ekonomi, dan mewujudkan pertahanan 

nasional yang kuat. Sedangkan partai golongan tengah adalah partai yang 

memiliki ideologi cenderung ke salah satu sayap, yaitu sayap tengah-kiri (centre-

left) dan sayap tengah-kanan (centre-right), namun tidak terlalu radikal layaknya 

partai sayap kiri dan/atau kanan.10 

Swiss merupakan negara dengan pemerintahan multi-partai. Empat partai 

besar menduduki mayoritas pemerintahan Swiss selama beberapa dekade, 

sedangkan terdapat sekitar tiga belas partai yang menduduki kursi di Parlemen, 

dan terdapat partai-partai lain yang hanya terdapat di tingkat kanton atau komunal. 

Partai-partai besar memiliki popularitas di tingkat negara (semua kanton), namun 

ada beberapa partai yang hanya populer di beberapa kanton, atau bahkan hanya di 

satu kanton dan/atau komunal. 11 Sejak tahun 1959, telah dikenal suatu istilah 

yang disebut “magic formula”. Magic Formula (2:2:2:1) mengindikasikan empat 

partai besar di Swiss yaitu FDP (Free Democratic Party), CVP (Christian 

Democratic Party), SP (Social Democratic Party) dan SVP (Swiss People’s 

Party). Formula ini merupakan komposisi partai dalam Dewan Federal sejak 1959 

                                                           
10 The Swiss Confederation, Op. Cit, hal. 18-19. 
11Parties in the Federal Council since 1848, diakses dalam 

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/history-of-the-federal-council/federal-

councillors-and-their-parties.html, (20/02/2017, 10.32 WIB). 

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/history-of-the-federal-council/federal-councillors-and-their-parties.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/history-of-the-federal-council/federal-councillors-and-their-parties.html
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(tujuh kursi dibagikan pada empat partai) dan dilihat sebagai simbol tertinggi dari 

konsensus dan stabilitas politik Swiss.12 

Sistem penghitungan ini “magic formula” tetap tidak berubah hingga 44 

tahun. Hingga pada tahun 2003, SVP memeroleh kursi lebih dengan merebut satu 

suara dari CVP. Namun, dua anggota SVP yang terpilih sebagai Dewan Federal, 

Eveline Widmer-Schlumpf dan Samuel Schmid, pindah ke partai baru yaitu Partai 

Demokrat Konservatif (the Conservative Democratic Party: BDP). Setelah 

Samuel Schmid mundur pada tahun 2009, posisinya digantikan oleh Ueli Maurer 

yang berasal dari SVP. Sejak saat itu, “magic formula” telah berganti menjadi 

2:2:1:1:1 (2 SP, 2 FDP, 1 CVP, 1 BDP, 1 SVP).13 

3.2.1.1 Partai Politik Paling Berpengaruh di Swiss 

Free Democratic Party (FDP) adalah partai golongan tengah (cenderung 

ke sayap kanan) yang secara resmi didirikan pada tahun 1894. Sejak berdiri, FDP 

telah mendukung pemerintahan federal yang kuat, ekonomi pasar, membela hak-

hak pemerintah lokal, serta mendukung kelompok-kelompok minoritas. Sejak 

1959, FDP selalu memiliki dua perwakilan dalam Dewan Federal, telah lama 

berada diantara kekuatan politik terkuat dalam pemerintahan Swiss, dan 

merupakan partai terbesar di Swiss sejak tahun 1983 hingga 1995, memenangkan 

¼ total dari total suara. Selama tahun 1990-an, FDP menurun ke urutan ke tiga 

saat terjadi pergeseran isu saat pemilihan umum ke arah isu mengenai imigrasi 

yang lebih terbatas dan kebijakan-kebijakan sosial. Dalam upaya untuk menopang 

                                                           
12 Pascal Scarini, et. al, 2015, Political Decision-Making in Switzerland: the Consensus Model 

under Pressure, Hampshire, Inggris: Palgrave Macmillan, hal. 251. 
13 Parties in the Federal Council since 1848, Op. Cit. 
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hal tersebut, FDP membentuk koalisi dengan the Liberal Party (LPS) secara resmi 

pada 2009, dan resmi berganti nama menjadi FDP.The Liberals.14 

Christian Democratic People’s Party (CVP) adalah partai golongan 

tengah yang resmi berdiri pada tahun 1912 dengan nama Swiss Conservative 

Party. Partai ini mendukung penggunaan lembaga keagamaan dan penerapan 

nilai-nilai keagamaan dalam mengatasi permasalahan sosial dan mendorong 

kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat unit keluarga. CVP juga merupakan 

partai yang mendorong Swiss untuk berpartisipasi lebih besar dalam hubungan 

internasional, termasuk dalam hubungan pemberian bantuan kepada negara-

negara berkembang dan bergabungnya Swiss dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada tahun 2002. 15 

Sejak tahun 1959 hingga 2003, partai ini memiliki dua dari tujuh 

perwakilan di Dewan Federal. Dari tahun 1975 hingga 1983, CVP adalah partai 

terbesar, namun dari pertengahan 1980-an hingga 1990-an partai ini mengalami 

penurunan. Pada awal tahun 2000-an, CVP merupakan partai terlemah diantara 

keempat partai besar dalam pemerintahan Swiss, hingga 2003, partai ini 

kehilangan satu kursi di Dewan Federal.16 

Social Democratic Party (SP) adalah partai politik sayap-kiri yang berdiri 

pada tahun 1888. Kebijakan partai ini cenderung mengarah pada paham sosialis 

demokratis, seperti mendukung adanya peran yang luas pemerintah dalam hal 

                                                           
14 FDP.The Liberals, diakses dalam https://www.britannica.com/topic/FDP-The-Liberals, 

(20/02/2017, 09.07 WIB). 
15Christian Democratic People’s Party, diakses dalam 

https://www.britannica.com/topic/Christian-Democratic-Peoples-Party-political-party-Switzerland, 

(20/02/2017, 10.20 WIB). 
16 Ibid. 

https://www.britannica.com/topic/FDP-The-Liberals
https://www.britannica.com/topic/Christian-Democratic-Peoples-Party-political-party-Switzerland
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ekonomi. Di paruh kedua abad ke-20, Social Democratic Party memperjuangkan 

sejumlah isu, termasuk perlindungan lingkungan dan perluasan peran bagi 

perempuan dalam pemerintahan.17 Social Democratic Party menjadi partai terkuat 

pada tahun 1943 dan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet. Pada tahun 1980an, 

partai ini mengalami penurunan suara, namun kembali bangkit menjadi partai 

terkuat pada Pemilihan tahun 1995. Sejak pemilihan tahun 1999, Social 

Democratic Party telah bersaing dengan Swiss People’s Party dalam perebutan 

suara. Hingga pada Pemilihan tahun 2003, partai ini memiliki suara terbanyak 

kedua dengan 23,3% suara setelah Swiss People’s Party yang memeroleh 26,6% 

suara. 18 

Swiss People’s Party (SVP) didirikan pada tahun 1971, yang merupakan 

penggabungan dari kelompok petani, pengrajin, partai rakyat (dikenal sebagai 

Partai Agraria) dan Partai Demokrat. Partai ini pro terhadap kebijakan ekonomi 

dan politik yang konservatif, termasuk pemberlakuan pajak yang rendah dan 

pengurangan pengeluaran, serta perlindungan sektor pertanian dan industri Swiss. 

Partai ini juga menentang keanggotaan Swiss dalam organisasi-organisasi 

internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Meskipun sejak awal berdirinya SVP 

hanya memusatkan fokus pada daerah-daerah pedesaan, namun seiring 

perkembangannya partai ini pun berhasil di daerah perkotaan. Partai ini juga 

memiliki ikatan historikal dengan wilayah Swiss yang berbahasa-Jerman, 

                                                           
17Social Democratic Party of Switzerland, diakses dalam https://www.britannica.com/topic/Social-

Democratic-Party-of-Switzerland, (20/02/2017, 15.51 WIB). 
18 Social Democratic Party, diakses dalam http://www.swissinfo.ch/eng/social-democratic-

party/371956, (20/02/2017, 10.32 WIB). 

https://www.britannica.com/topic/Social-Democratic-Party-of-Switzerland
https://www.britannica.com/topic/Social-Democratic-Party-of-Switzerland
http://www.swissinfo.ch/eng/social-democratic-party/371956
http://www.swissinfo.ch/eng/social-democratic-party/371956
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mengingat pada tahun 1910 partai ini terbentuk dari kumpulan partai-partai petani 

yang beraliran Protestan dan berasal dari kanton berbahasa Jerman.19 

Partai Agraria dan penerusnya, SVP, telah memiliki satu kursi di Dewan 

Federal sejak tahun 1959. Pada tahun 1990-an, SVP mengalami perubahan 

struktural dan ideologi, dengan mengadopsi agenda yang pro masyarakat seperti 

permasalahan imigrasi dan kesejahteraan sosial dan memeroleh 22,5% suara, 

merupakan suara tertinggi di pemilihan tahun 1999 dan dengan jumlah kursi 

kedua terbesar di majelis rendah parlemen.20 Pengaruh SVP juga terlihat pada 

referendum mengenai keanggotaan European Economic Area (EEA) tahun 1992 

dimana 72% masyarakat menolak isu yang penuh semangat diperangi oleh SVP.21 

Pada pemilihan tahun 2003, SVP kembali memenangkan suara terbesar sebanyak 

26,6%, memenangkan kursi terbanyak dan mendapat tambahan satu kursi di 

Dewan Federal.22 

3.2.2 Kelompok Kepentingan (Interest Groups) di Swiss 

Kelompok kepentingan dalam dunia politik berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya demi menyampaikan pendapat mengenai suatu isu dan 

mencapai tujuan politis mereka. Tujuan tersebut beragam dan berbeda-beda antar 

kelompok satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis kelompok tersebut. 

Kelompok kepentingan termasuk ke dalam sistem dan sumber daya politik, dan  

                                                           
19Swiss People’s Party, diakses dalam 

https://www.revolvy.com/topic/Swiss%20People's%20Party&item_type=topic, (07/03/2017, 09.00 

WIB). 
20Switzerland: Elections Held in 1999, diakses dalam http://www.ipu.org/parline-

e/reports/arc/2305_99.htm, (08/03/2017, 07.23 WIB). 
21 Damir Skenderovic, The Swiss Radical Right in Perspective: A Reevaluation of Success 

Conditions in Switzerland, ECPR (European Consortium for Political Research), November 2001, 

Center for European Studies New York University, hal. 8. 
22 Swiss People’s Party, diakses dalam https://www.britannica.com/topic/Swiss-Peoples-Party, 

(21/02/2017, 14.05 WIB). 

https://www.revolvy.com/topic/Swiss%20People's%20Party&item_type=topic
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2305_99.htm
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2305_99.htm
https://www.britannica.com/topic/Swiss-Peoples-Party


56 
 

merupakan bentuk khusus dari organisasi politik, dimana aktor politik ini 

memiliki berbagai pilihan strategi yang luas dalam berusaha mencapai 

kepentingannya. Penting untuk diketahui bahwa semua kelompok kepentingan 

tidak sama dan mendasari fungsi dan kebijakan mereka sebagai susunan 

organisasi dan menjalankan fungsi perwakilan yang beragam,  begitu juga dengan 

strategi yang mereka gunakan.23 

Peran kelompok kepentingan di Swiss tidak bisa dipisahkan dari 

hubungannya dengan partai politik. Peran kedua aktor tersebut dalam proses 

pengambilan keputusan dapat dianalisa dalam dua faktor, yaitu pembagian 

kekuasaan (share of power) dan posisi suatu kelompok kepentingan di sepanjang 

konflik dengan partai politik mengenai suatu isu. Kelompok-kelompok 

kepentingan dan partai-partai politik di Swiss mengalami 2 jenis konflik, yaitu 

pengelompokan golongan sayap kiri dan kanan, dan dalam isu mengenai 

hubungan dengan Eropa. Sistem direct democracy yang dianut oleh Swiss 

memberikan ruang yang luas bagi kelompok kepentingan untuk berperan dalam 

proses pengambilan keputusan. Pertama, Kelompok kepentingan dapat 

mengajukan referendum untuk menolak suatu usulan dan juga dapat ikut serta 

dalam kampanye referendum tersebut. Kedua, direct democracy memberikan 

ruang bagi kelompok kepentingan dalam fase pra-parlemen dalam referendum, 

                                                           
23 Florian Weiler, et. al, 2013, Determinants of Inside and Outside Lobbying Strategies among 

Swiss and German Interest Groups, Zurich: European Consortium for Political Research, hal. 1-2, 

diakses dalam http://www.zora.uzh.ch/94493/, (25/02/2017, 06.00 WIB). 

http://www.zora.uzh.ch/94493/
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dimana kelompok-kelompok kepentingan Swiss diundang dan bisa menyuarakan 

kebijakan yang mereka inginkan mengenai suatu isu.24 

Manuel Fischer menulis bahwa kelompok kepentingan yang bergerak di 

bidang eknonomi merupakan kumpulan mantan petugas-petugas yang menjadi 

perwakilan di mayoritas komisi ahli federal Swiss dan menjadikan kelompok 

kepentingan memiliki pengaruh kuat, bahkan lebih dari partai politik. Oleh karena 

itu, partai politik cenderung bergantung pada dukungan (finansial) kelompok 

kepentingan dan dukungan para ahli. Pertama, mengenai pembagian kekuasaan, 

menurut pandangan tradisional, kelompok kepentingan lebih penting daripada 

partai politik dalam proses kebijakan. Sejak 1990-an, terbaginya ideologi yang 

berbeda dalam masyarakat Swiss, tekanan ekonomi dan munculnya tuntutan-

tuntutan sosial baru menjadikan sulit untuk mencapai kompromi dalam fase pra-

parlemen, yang selalu didominasi oleh kelompok kepentingan, terutama jika 

berkaitan dengan kebijakan sosial (social policy). Di sisi lain, kebijakan keuangan 

(financial policy) biasanya dikuasai oleh badan legislatif di bawah kontrol partai 

politik. Hal ini karena parlemen memiliki kemampuan penting dan akses yang 

lebih banyak terhadap anggaran yang diusulkan oleh Dewan Federal. 

Kedua, posisi suatu kelompok kepentingan dan partai politik dalam 

konflik mengenai suatu isu. Dalam hal kebijakan mengenai isu perpecahan 

ideologi dan ketenagakerjaan, kelompok kepentingan dan partai politik berada di 

posisi yang sangat dekat dan berkolaborasi secara intensif. Di satu sisi, aktor 

                                                           
24 Manuel Fischer, et. al, 2009, Power Structure among Political Parties and Interest Groups, The 

View from Switzerland, Swiss: Swiss Academy of Humanities and Social Science, hal. 1-2, diakses 

dalam 

http://www.sagw.ch/dms/svpw/Kongress/Papiers/untitled2/StGall09_Fischer_Sciarini_Traber.pdf, 

(25/02/2017, 06.00 WIB). 
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sayap kiri seperti Social Democratic Party (SP) dan beberapa serikat seperti The 

Swiss Federation of Trade Union (SGB) dan Travail Suisse (sebuah asosiasi 

perusahaan) mendukung adanya campur tangan negara dan mempertahankan 

pencapaian mereka dalam isu jaminan sosial. Di sisi lain, partai-partai seperti 

SVP, FDP, CVP dan asosiasi pengusaha (employers association) seperti 

Economiesuisse dan Swiss Association of Actuaries (SAV) mendukung 

pendisiplinan perpajakan dan pendapatan negara, penguatan finansial, dan 

pengurangan penawaran kebijakan sosial.25 

Kebijakan mengenai hubungan dengan Eropa (Europeanization atau 

Eropanisasi), seperti Perjanjian Schengen, tidak hanya berdampak pada kebijakan 

publik, tapi juga pada institusi dan dimensi politik Swiss. Isu terkait Eropanisasi 

membawa pada pemberdayaan aktor dalam negeri karena mereka secara langsung 

ikut serta dalam negosiasi internasional. Dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai perjanjian internasional, kelompok kepentingan memiliki hak untuk 

menyampaikan pendapatnya dengan mekanisme yang lebih informal dan selektif, 

disebabkan oleh singkatnya tenggat waktu dalam negosiasi internasional. Kondisi 

ini menjadikan kelompok kepentingan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam 

referendum, khususnya bagi persatuan bisnis dan pekerja yang berasal dari sektor 

berorientasi ekspor. Beberapa kelompok kepentingan ekonomi di Swiss 

mendukung adanya pasar liberal, seperti Economiesuisse dan Swiss Association of 

Actuaries (SAV) memiliki posisi kuat dalam pengambilan kebijakan terkait 

hubungan dengan Uni Eropa. Jadi, dapat dilihat dengan jelas bahwa kebijakan 

                                                           
25 Ibid, hal. 5-6. 
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terkait liberalisasi dengan Uni Eropa adalah kepentingan vital kelompok 

kepentingan ekonomi Swiss. Pihak kontra terhadap hal tersebut adalah asosiasi 

yang mendukung Swiss yang independen dan netral (AUNS: Action for an 

Independent and Neutral Switzerland) dan beberapa kelompok partai politik kecil, 

yang sejalan dengan Swiss People’s Party (SVP) yang menentang isu-isu terkait 

keterbukaan Swiss kepada Uni Eropa, tenaga kerja asing dan pencari suaka, dan 

mempertahankan kebudayaan Swiss yang konservatif, mengedepankan netralitas 

dan kedaulatan penuh negara.26 

3.2.3 Kondisi Masyarakat (Pemilih) di Swiss 

Masyarakat Swiss yang memenuhi persyaratan untuk memilih dalam 

pemilu juga memiliki hak untuk memilih dalam referendum. Warga Swiss yang 

berumur 18 tahun keatas, memiliki kewarganegaraan Swiss secara resmi, dan 

tidak memiliki penyakit mental dan disabilitas (jangka panjang) memiliki hak 

untuk: 1. Memilih di tingkat federal (negara Swiss), 2. Memilih di tingkat kanton, 

3. Dapat mengajukan inisiatif pengajuan referendum di tingkat federal, 4. Dapat 

menandatangani inisiatif pengajuan referendum. Warga negara Swiss yang tinggal 

di luar negeri serta warga negara Swiss yang memiliki dua kewarganegaraan juga 

memiliki hak untuk melakukan voting. Warga negara asing yang tinggal di Swiss 

tidak memiliki hak, kecuali yang tinggal di kanton Geneva, Appenzell 

Ausserhoden, Freiburg, Graubuenden, Waadt, Jura, Basel-Stadt, dan Neuenburg 

memiliki hak pilih di pemilihan tingkat kanton. Hal tersebut berlaku dengan syarat 

                                                           
26 Ibid, hal. 6-8. 



60 
 

harus berumur 18 tahun keatas, tinggal di Swiss secara resmi minimal selama 8 

tahun.27 

Selain dipengaruhi oleh karakteristik suatu individu (tingkat pendidikan 

dan pemasukan, serta pengetahuan politik), perilaku partisipasi politik individu 

juga dipengaruhi oleh kanton dimana suatu individu tinggal. Kanton yang 

tergolong besar (jumlah penduduk dan wilayah), seperti kanton-kanton berbahasa 

Jerman, memiliki jumlah kursi yang banyak di Dewan Nasional. Dengan 

demikian, sebagian besar kanton berbahasa Jerman digolongkan menjadi kanton 

dalam sistem demokrasi langsung karena menjadi mayoritas di tingkat nasional, 

sedangkan kanton berbahasa Perancis dan Italia digolongkan dalam sistem 

perwakilan karena merupakan mayoritas di tingkat nasional. Oleh karena itu, 

masyarakat di kanton berbahasa Perancis dan Italia lebih banyak fokus ke kanton 

daripada nasional, karena kursi dewan di nasional hanya sedikit. Mereka 

menggunakan hak voting nasionalnya lebih sedikit.28 

Pada pemilihan umum Dewan Nasional 19 Oktober 2003, sejumlah 

2,161,921 dari 4,757,478 warga Swiss yang masuk dalam registrasi pemilih 

menggunakan suaranya dalam pemilu (tingkat partisipasi 45,44%). Swiss People’s 

Party (SVP) mendapatkan suara dari 561,817 warga, kemudian 490,388 dan 

363,643 masing-masing memilih Socialist Party dan Free Democratic Party.29 

SVP sangat sukses di kanton berbahasa Jerman. Namun memiliki dukungan yang 

                                                           
27Democracy: The Swiss Political System, diakses dalam 

https://www.ch.ch/en/demokratie/votes/who-is-entitled-to-vote/. (21/08/2017, 14.29 WIB). 
28 Marc Bühlmann and Markus Freitag, Individual and Contextual Determinants of Electoral 

Participation, Swiss Political Science Review, Volume 12, Nomor 4, University of Zurich, hal. 22. 
29Swiss Confederation Elections for Nationalrat, diakses dalam 

www.electionguide.org/elections/id/320/. (21/08/2017, 14.20 WIB). 

https://www.ch.ch/en/demokratie/votes/who-is-entitled-to-vote/
http://www.electionguide.org/elections/id/320/
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sangat sedikit di kanton berbahasa Perancis dan Italia, oleh karena itu, suara yang 

dihasilkan di kanton tersebut lebih kecil. Di lain sisi, partai lain memiliki 

dukungan yang besar di kanton berbahasa Perancis dan Italia, seperti Christian 

Democratic Party (CVP) mendapatkan suara terbanyak di kanton berbahasa 

Perancis dan Italia, seperti kanton Valais, Fribourg, dan Ticino30 dan memiliki 

ikatan yang kuat dengan umat Katolik kanton-kanton Swiss.31 

3.3 Kondisi Pemerintahan dan Politik Swiss pada Masa 

Referendum Perjanjian Schengen/Dublin 

Saat isu Schengen terangkat, Swiss baru saja menyelesaikan pemilihan 

umum pada 19 Oktober 2003. Kampanye pemilihan saat itu telah dimulai sejak 

awal tahun 2003, namun mencapai puncak pada bulan Agustus dan setelahnya 

hingga pelaksanaan pemilihan. Kampanye ini dipimpin oleh SVP yang terkenal 

dengan gaya agresifnya, profil politik yang tajam dan dijuluki sebagai “mesin 

kampanye yang paling profesional”. Berdasarkan opini masyarakat yang telah 

terkumpul, isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat Swiss adalah isu 

pencari suaka, kondisi ekonomi, reformasi untuk pelayanan kesehatan, sistem 

keamanan sosial dan hubungan Swiss dengan Uni Eropa. SVP menggunakan 

anggapan umum masyarakat Swiss mengenai ketidakamanan dan kebutuhan 

untuk kembali pada Swiss “sebenarnya” demi “menyelamatkan” Swiss. SVP 

menggunakan isu-isu yang tengah menjadi perhatian bahkan ketakutan 

masyarakat Swiss sebagai senjata kampanyenya. 

                                                           
30 Georg Lutz, Party Potential and the Pattern of Party Competition in 2003 Swiss Federal 

Elections, Swiss Political Science Review, Volume 12, Nomor 4, Bern: University of Berne, hal. 

200. 
31 Marc Bühlmann and Markus Freitag, Op. Cit., hal. 21. 
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Fokus masalah dan tuntutan yang menjadi perhatian utama SVP adalah 

ketidakamanan sosial dan maraknya kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya 

jumlah imigran dan pencari suaka. Partai ini menuntut diberlakukannya batasan 

yang ketat di pintu masuk negara Swiss dan memberikan dukungan kesejahteraan 

sosial bagi pencari suaka yang telah berada di dalam negara Swiss. SVP bersifat 

agresif dalam melaksanakan kampanyenya, salah satunya adalah menyalahkan 

kebijakan yang diusung oleh partai sayap tengah-kiri (centre-left) atas kesalahan 

manajemen ekonomi, mengakibatkan defisit keuangan yang tinggi, meningkatnya 

pajak, penemuan red-tape (pemberlakuan formalitas dan prosedur yang 

sebenarnya tidak perlu) di beberapa industri, serta pertumbuhan ekonomi yang 

lemah. Dalam konteks kebijakan luar negeri, SVP menegaskan pertahanan Swiss 

yang bersifat “isolasionis”, menyalahkan pemerintah atas negosiasi yang kurang 

tangkas mengenai kerahasiaan perbankan, dan upaya Swiss untuk masuk 

perjanjian Schengen.32 

Partai Sosialis Social Democratic Party (SP) berjuang untuk 

menyampaikan pesan dan visi-misi mereka kepada masyarakat, namun tetap 

dalam posisi defensif dalam menghadapi sikap agresif yang ditunjukkan oleh 

SVP. SP mendukung dalam upaya pembangunan hubungan baik dengan Uni 

Eropa dan dunia, memberlakukan pelayanan yang manusiawi terhadap para 

pencari suaka, serta mendukung pembaruan Swiss menjadi negara Swiss baru 

yang sejahtera. Di sisi lain, FDP (Free Democratic Party) dan CVP (Christian 

Democratic People’s Party) tidak mengambil posisi yang jelas dalam kampanye 

                                                           
32 Paolo Dardanelli, The Parliamentary and Executive Elections in Switzerland 2003, Nomor 24 

Tahun 2005, Centre for Swisss Politics, Department of Politics and International Relations, 

University of Kent, Canterbury UK, hal. 125. 
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saat itu. FDP tidak terlalu menonjol disebabkan oleh eratnya keterkaitan partai ini 

dengan kebijakan-kebijakan yang dijadikan senjata tuntutan oleh SVP, serta 

menurunnya citra FDP terkait usulan dari mantan Kanselir Federal François 

Couchepin yang akan segera pensiun dari dunia politik pada umur 67 tahun.33 

3.3.1 Hasil Pemilihan Dewan Federal, Dewan Nasional dan Dewan 

Negara 

Peserta pemilu tahun ini bersaing dalam isu yang tidak asing lagi, namun 

dengan cara yang lebih agresif dan lebih banyak terdapat konfrontasi daripada 

biasanya, disertai dengan dampak terhadap media (khususnya televisi) yang lebih 

besar dari pemilu sebelumnya. Pemilihan umum tahun ini juga merupakan salah 

satu pemilihan yang paling berkesan selama sejarah Swiss. Hal ini karena 

perubahan yang terjadi, dari pada umumnya partai yang menduduki suara 

mayoritas pemerintahan adalah partai sayap kiri, sedangkan dalam pemilihan kali 

ini suara mayoritas diduduki oleh salah satu partai sayap kanan Swiss, yaitu Swiss 

People’s Party (SVP). Swiss People’s Party dipertimbangkan sebagai partai yang 

memiliki perkembangan yang lemah selama 24 tahun sejak tahun 1971 hingga 

1995.34 Pada pemilihan tahun tersebut, partai ini mendapatkan satu tambahan 

kursi di Dewan Federal, sehingga memiliki 2 perwakilan, diikuti oleh partai besar 

                                                           
33 Ibid, hal. 125. 
34 Daniel Stockemer, The Success of Swiss People’s Party is down to better party Organisation, 

not a general increase in support for the far-right in Switzerland, the London School of 

Economics and Political Science, diakses dalam 

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/09/17/swiss-peoples-party-stockemer/, (07/03/2017, 10.00 

WIB). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Couchepin
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Couchepin
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/09/17/swiss-peoples-party-stockemer/
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lain yaitu SP dengan 2 perwakilan, FDP dengan 2 perwakilan dan CVP yang 

sebelumnya memiliki 2 perwakilan, kini memiliki 1 perwakilan.35 

Pemilihan Dewan Nasional tahun 2003 diselenggarakan dengan total 262 

partai politik yang ikut serta (termasuk partai pemerintah dan non-pemerintah) 

dan 2852 kandidat dengan 34,9% kandidat wanita. Swiss People’s Party (SVP) 

mengalami peningkatan tajam, berada di posisi teratas dengan total suara 26,7% 

dan meraih 55 dari 200 kursi di Dewan Nasional. SVP yang merupakan partai 

terkecil diantara partai pemerintah, untuk pertama kali, menjadi partai terbesar di 

parlemen dan di Swiss. Social Democratic Party (SP) mengalami peningkatan 1% 

dari pemilu sebelumnya, dengan total suara 23,4% dan 52 kursi, namun 

kehilangan posisinya sebagai partai terbesar. Green Party (GPS) meraih suara 

terbesar diantara partai non-pemerintah lainnya dengan total suara 7,6% dan 13 

kursi. 

Sementara itu, Christian Democratic People’s Party (CVP) sama halnya 

dengan pemilihan tahun 1999, mengalami penurunan. Partai ini kehilangan 1,6% 

suara dan 7 kursi dalam pemilihan tahun ini. Free Democratic Party (FDP) juga 

mengalami penurunan sebanyak 2,6% suara dan 7 kursi. Kecenderungan 

perubahan pemilihan umum tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 

sebesar 8,5%. 

 

                                                           
35Ibid, hal.  123, 124, 127. 
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Gambar 3.1. Tabel Hasil Pemilihan Dewan Nasional Swiss 200336

 

Pemilihan Dewan Negara (Council of States) diadakan setiap 4 tahun 

sekali dan dilaksanakan oleh masing-masing kanton. Dewan Negara dipilih 

langsung oleh masyarakat melalui secret ballot, pengecualian untuk kanton 

Appenzell Innerrhoden, masyarakat memilih Dewan Negara dengan cara 

mengangkat tangan, hal ini disebut Landsgemeinde (bentuk tertua dari praktik 

direct democracy).37 Pada pemilihan tahun 2003, Christian Democratic People’s 

Party (CVP) memeroleh kursi terbanyak sejumlah 15 kursi dan Free Democratic 

Party (FDP) memeroleh 14 kursi. Swiss People’s Party (SVP) yang memiliki 

suara terbanyak di nasional justru memeroleh suara terendah di tingkat kanton, 

                                                           
36 Ibid, hal. 126. 
37 The Swiss Confederation, Op. Cit, hal. 16. 
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yaitu 8 kursi. Tingkat partisipasi pemilih rata-rata adalah 43,9%, namun ada 3 

kanton yang memiliki tingkat partisipasi di atas 50%.38 

Swiss merupakan negara yang terbentuk dari aliansi beberapa daerah di 

Lembah Alpen yang sepakat untuk membentuk sebuah negara konfederasi yang 

kini bernama Confoederatio Helvetica (Konfederasi Swiss). Swiss resmi 

menganut sistem pemerintahan federal sejak tahun 1848 dan digunakan hingga 

saat ini. Bersamaan dengan sistem federal, Swiss menganut sistem direct 

democracy yang diwujudkan melalui referendum. Sistem yang dianut Swiss 

tersebut membuka ruang luas bagi banyak aktor untuk terlibat dalam keputusan 

negara, seperti partai politik dan kelompok kepentingan yang menjadi aktor yang 

berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada bab sebelumnya telah 

dibahas mengenai hubungan Swiss dan Uni Eropa, serta informasi mengenai 

Perjanjian Schengen/Dublin dan keterlibatan Swiss dalam perjanjian tersebut. 

Pada bab 3 ini telah dibahas mengenai sistem pemerintahan dan politik Swiss, 

serta aktor-aktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Swiss, khususnya 

keputusan Swiss untuk ikut serta dalam Perjanjian Schengen/Dublin. Maka, bab 

selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis keputusan keikutsertaan Swiss 

dalam Perjanjian Schengen/Dublin, yaitu pembahasan mengenai proses 

pengambilan keputusan dan peran policy-influencers dalam memengaruhi 

keputusan tersebut. 

                                                           
38 Paolo Dardanelli, Op.cit, hal. 126-127. 


