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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait upaya yang 

telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekstil China pasca 

kerjasama ACFTA, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut telah 

memberikan dampak positif dan negative bagi Indoensia.  

Dampak positifnya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, 

memperkuat sektor industri nasional. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk 

memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan 

industri adalah substitusi impor, dimana pemerintah memberikan fasilitas yang 

memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Industri – industri 

yang dibangun berdasarkan kebijakan substitusi impor pada tahap awal umumnya 

adalah yang bersifat padat karya dan atau berteknologi rendah. Sebab industri 

tersebut relative sesuai dengan kualitas SDM di Negara berkembang. Dan 

memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, bertumbuhnya sektor industri juga 

dapat memperluas kesempatan kerja. 

Meskipun ketergantungan impor Indonesia pada tekstil China berkurang, 

namun masyarakat Indonesia tetap lebih memilih tekstil China disebabkan oleh harga 

tekstil China yang jauh lebih rendah dengan kualitas yang baik dibandingkan dengan 

harga tekstil lokal. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

memberikan dampak negatif pada distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu 

kelemahan dalam sistem pasar bebas adalah kecenderungan menciptakan distribusi 

pendapatan yang tidak merata apabila perekonomian semakin berkembang, 

perekonomian pasar cenderung memberikan return lebih besar kepada pihak-pihak 

yang bekerja lebih efisien, giat,pandai,memiliki ketrampilan,dan pemikiran yang 

kreatif. 
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IV.2 Saran 

Keputusan Indonesia untuk mengikuti kerjasama ACFTA telah memberikan 

dampak positif bagi Indonesia dan China. Oleh karena itu, hubungan kemitraan 

tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan ke arah yang makin memberikan manfaat 

optimal bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Indonesia yang tertinggal jauh dalam 

pengoptimalan manfaat ACFTA tersebut. Salah satu cara untuk mengoptimalkan 

manfaattersebut bisa melalui kesepakatan bilateral. Indonesia juga perlu untuk lebih 

mengupayakan agar tekstil Indonesia dapat memenuhi standar nasional China 

sehingga Indonesia juga dapat menguasai pasar China. 
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