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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perdagangan Bebas adalah Kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan 

diskriminasi terhadap impor atau mengganggu ekspor. Kebijakan perdagangan 

bebas tidak selalu berarti bahwa pemerintah meninggalkan semua kontrol dan 

pajak impor dan ekspor, melainkan menahan diri dari tindakan yang khusus 

dirancang untuk menghambat perdagangan internasional, seperti hambatan tarif, 

pembatasan mata uang, dan kuota impor. Istilah perdagangan bebas identik 

dengan adanya hubungan dagang antar negara anggota maupun negara non-

anggota, yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi 

industri lokal dalam negeri. Kebijakan-kebijkan yang menguntungkan industri 

lokal juga harus dikeluarkan, investor diundang dan ditingkatkan, dan tentu saja 

bagi warga negara Indonesia kita harus menanamkan sikap untuk selalu 

menggunakan produk dalam negeri karena sebenarnya produk kita tidak kalah 

dengan produk asing, dan tentu saja akan membantu perekonomian negara kita.
1
  

Kalau dilihat kembali mengenai perjanjian perdagangan bebas yang telah 

dibuat dan disepakati, pada dasarnya juga menegaskan akan pentingnya suatu 

produktifitas diiringi dengan asas persamaan, keadilan, perlindungan hak-hak 

asasi manusia dan lingkungan hidup, tetapi lagi-lagi kalau berbicara mengenai 

realita, mungkin ada baiknya meninjau ulang mengenai kebenaran ditetapkannya 

asas-asas tersebut. James Petras dengan cukup kritis pernah mengatakan 
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bahwa  wacana-wacana yang selama ini biasa kita anggap wajar harus dicermati 

ulang secara kritis. Modus perdagangan bebas ini tidak lebih hanya akan menjadi 

mekanisme penguasaan negara maju terhadap negara berkembang. Neoliberalisme 

atau disebut sebagai paham ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis 

perdagangan bebas, atas keniscayaan integrasi pasar ekonomi tidak lebih hanyalah 

mitos dan klaim yang selalu dibangun untuk kepentingan relasi imperialis.
2
  

Secara umum, ACFTA merupakan salah satu bentuk kerja sama liberalisasi 

ekonomi yang banyak dilakukan Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Awal 

januari 2010 muai pemberlakuan mengenai Asean China Free Trade Agreement. 

Ini merupakan perang mutu, harga, kuantitas akan suatu pelayanan barang dan 

jasa serta industri pasar global China.
3
 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat 

ini harus lebih siap bereaksi atas berbagai dampak yang akan ditimbulkan oleh 

ACFTA:
4
  

Pertama, ancaman terhadap pemutusan kerja massal harus diantisipasi dengan 

peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Tidak hanya 

itu, diperlukan sikap afirmatif (mengurangi efek diskriminasi), dengan tenaga 

kerja dalam negeri memperoleh porsi lebih besar dan lebih dipentingkan dalam 

setiap pembukaan lahan kerja. 

Kedua, kualitas produk nasional yang sebelumnya telah tergerus oleh produk-

produk China harus memperoleh proteksi. Hal itu secara tidak langsung juga akan 

                                                           
2
 James Petras. Free Trade. 

http://www.km.itb.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=276:perdagangan

bebas(Free Trade)&catid.Diakses 18 January 2010. 
3
 Ibid 

4
 Mukhamad Misbakhun. ACFTA dan Kesiapan Kita. http://bataviase.co.id/detailberita-

10508244.html. Diakses 13 Jnuari 2010 

http://wapedia.mobi/id/Diskriminasi
http://bataviase.co.id/detailberita-10508244.html
http://bataviase.co.id/detailberita-10508244.html
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melindungi eksistensi industri dalam negeri. Standar Nasional lndonesia (SNI) 

bagi setiap produk dalam negeri maupun impor yang beredar di pasaran harus 

diterapkan dengan pengawasan yang ketat. Penerapan SNI akan mencegah 

peredaran barang murah, tetapi berkualitas rendah. 

Ketiga, instrumen antisipasi yang tak kalah penting-meski seharusnya lebih 

didahulukan adalah penyusunan aturan hukum yang bisa melindungi produksi 

nasional Indonesia. Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 

Indonesia dan Asosiasi Indonesia (Apindo) membetuk tim bersama ASEAN-

China Free Trade Agreement. Tim ini berperan menampung keluhan terkait 

hambatan pengusaha menghadapi pelaksanaan ACFTA yang dimulai awal Januari 

2010. Lembaga tersebutlah yang akan meratifikasi perjanjian itu dan 

menyerahkannya kepada pemerintah. Jika perjanjian tersebut mengancam 

perekonomian, sangat memungkinkan untuk diuji, direvisi, bahkan dicabut. 

Fakta di atas, ditambah lagi dengan posisi China di pasar ekspor yang jauh 

lebih unggul dari Indonesia. Hal ini memberi kesan bahwa daya saing Indonesia 

jauh lebih rendah dibandingkan China, dan ini berarti bahwa China merupakan 

ancaman serius bagi pengusaha-pengusaha Indonesia di pasar bebas ASEAN. 

Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali mengenai kesiapan para pelaku usaha 

kecil dan menengah di dalam negeri yang belum memiliki kualitas dan 

kemampuan bersaing dengan produk-produk China. 

Selama ini, neraca perdagangan Indonesia-Cina menunjukkan defisit yang 

terus membesar. Indonesia dengan kekuatan pasar domestik sebesar 230 juta 

penduduk merupakan target pasar yang sangat besar, yang pasti akan segera 
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tersaingi oleh industri negara tetangga, seperti Malaysia, Philippines, Singapura 

dan Thailand. Perdagangan bebas akan mempercepat proses deindustrialisasi 

yaitu  kemunduran sektor industri di suatu negara yang berlangsung secara 

berkelanjutan. Gejalanya diawali dengan adanya kenaikan biaya produksi yang 

Iebih besar dibanding dengan kenaikan harga jual produk di pasar. Kenaikan 

biaya produksi yang tidak dapat ditransmisikan pada kenaikan harga pasar itu 

pada gilirannya menyebabkan kerugian di sektor industri dan mempersempit 

kesempatan kerja. Menjelang diimplementasikan, kerjasama perdagangan dan 

ekonomi di wilayah ASEAN - China yang berupa kesepakatan untuk menciptakan 

situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang 

perdagangan. Kesepakatan itu mulai menuai masalah yang mengkhawatirkan. 

Dari faktor kerugian, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu antara lain akan 

membuat perusahaan yang tidak efisien bangkrut. Akibat barang impor menjadi 

lebih murah, volume impor barang konsumsi naik sehingga menghabiskan devisa 

dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sulit menguat.
5
 

Dalam jangka pendek, tampaknya Indonesia akan mengalami penurunan  

jumlah tenaga kerja yang tidak hanya merugikan sektor industri dan 

ketenagakerjaan, tapi juga penerimaan negara dari pajak. Melihat dampak yang 

sangat luar biasa merugikan tersebut sebaiknya harus dilakukan antisipasi yang 

cepat dan menyeluruh. Langkah segera yang dapat diupayakan adalah pemerintah 

mendiskusikan kembali kesepakatan perdagangan bebas itu atau minimal 

menundanya, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap. Indonesia perlu 

                                                           
5
 Widodo Judarwanto, 2010. Antisipasi-terhadap-dampak-buruk-perdagangan-bebas-asean-china 

http://korananakindonesia. /. Diakses pada tanggal 18/01/2010 
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melakukan seleksi produk untuk melindungi industri nasional. Pemerintah 

mencabut pungutan retribusi yang memberatkan dunia usaha di daerah agar 

industri lokal menjadi kompetitif. Selama ini, pemerintah hanya bisa 

membendung barang impor melalui mekanisme non-tarif. Pengetatan pemeriksaan 

barang masuk harus dilakukan karena negara lain juga melakukan hal yang sama.
6
 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dilihat bahwa Indonesia cukup 

kesulitan dengan adanya kerjasama perdagangan bebas (ACFTA), karena 

pemerintah  Indonesia harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih 

kompetitif dengan produk Cina serta memberikan kemudahan dalam bentuk 

pendanaan atau lainnya. Pemerintah  Indonesia harus memperbaiki berbagai 

kebijakan ekonomi untuk menghadapi perdagangan bebas. Hal ini, menarik 

peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang  modalitas Indonesia dalam Kerjasama 

Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). 

1.2 Rumusan Masalah     

Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan yaitu: 

bagaimana  modalitas Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-

China (ACFTA)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui modalitas Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-

China (ACFTA). 

 

                                                           
6
 Ibid 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam 

ilmu hubungan internasional yang fokus pada kerjasama perdagangan bebas 

ASEAN-China (ACFTA). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah 

Indonesia dalam kebijakannya mengenai kerjasama perdagangan bebas, 

sehingga dapat diantisipasi dampak negatif dari kerjasama tersebut, yang 

dapat mematikan industri nasional maupun lokal yang berakibat 

melonjaknya pengangguran. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang pertama yaitu, Budiman Hutabarat, (2007).
7
 

“Analisis Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia China dan Kerjasama 

AFTA serta Dampaknya Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian 

Indonesia”. Dari hasil penelitian yang dilakukan telah diperoleh bahwa 

perekonomian China yang berkembang pesat membangkitkan dampak bagi 

negara-negara ASEAN sebagai suatu kekuatan perdagangan di Wilayah Timur 

                                                           
7
 Budiman Hutabarat dkk, 2007. Analisis Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia China dan 

Kerjasama AFTA serta Dampaknya Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian Indoensia. 

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Pnelitian dan Pengembangan 

Pertanian Departemen Pertanian 
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Asia. Kesepakatan regional menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan 

sepenuhnya oleh Negara-negara anggota termasuk Indonesia. Produk pertanian 

unggulan ekspor pertanian Indonensia ternyata hanya minyak kopra, minyak inti 

sawit, minyak dan lemak sayur serta margarine yang termasuk dalam Early 

Harvest Package (EHP) atau disebut program penurunan tarif bea masuk antara 

ASEAN dan China. Oleh karena itu program EHP Indonesia dengan China 

hendaknya dapat ditinjau kembali agar semakin banyak manfaat bagi 

perekonomian pertanian Indonesia. Namun penentuannya didasarkan pada 

pertimbangan berbagai segi dari hulu sampai indutri hilir di dalam negeri. 

Penelitian kedua dilakukan oleh  Rinda Choiriyah (2007).
8
 “Bargaining power 

diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral Indonesia dengan 

Singapura” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa bargaining power diplomasi 

negara Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan 

Singapura masih mengalami kelemahan karena Indonesia belum mampu membuat 

kemajuan yang signifikan diakibatkan masih lemahnya kekuatan-kekuatan 

nasional Indonesia. Kekuatan pereokonomian, militer, SDM, teknologi yang 

dimiliki Singapura belum mampu disaingi oleh Indonesia sehingga posisi tawar 

diplomasi Indonesia seakan tidak bisa berpengaruh apa-apa. Dalam studi kasus 

perjanjian ekstradisi dan pertahanan seakan Indonesia masih dipengaruhi oleh 

Singapura. Kerugian-kerugian nantinya yang akan diterima oleh Indonesia akibat 

dipakainya wilayah NKRI guna latihan militer Singapura. 

                                                           
8
 Rinda Choiriyah (2007). Bargaining power diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan 

bilateral Indonesia dengan Singapura. Skripsi tidak dipublikasikan 
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Dari penelitian pertama, yang membahas masalah  Kesepakatan Perdagangan 

Bebas Indonesia China dan Kerjasama AFTA serta Dampaknya Terhadap 

Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia dan membahas masalah  diplomasi 

negara Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan 

Singapura. Maka dalam penelitian ini akan dikaji masalah  kesiapan Indonesia 

dalam Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Dari penelitian 

ini diharapkan menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah 

Indonesia dalam kebijakannya mengenai kerjasama perdagangan bebas, sehingga 

dapat diantisipasi dampak negatif dari kerjasama tersebut, yang dapat  mematikan 

industri nasional maupun lokal yang berakibat melonjaknya pengangguran. 

Jika penelitian kedua, membahas masalah, bargaining power diplomasi negara 

Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura 

masih mengalami kelemahan karena Indonesia belum mampu membuat kemajuan 

yang signifikan. Maka, dalam penelitian ini akan dikaji tentang kesiapan 

Indonesia dalam kerjasama perdagangan bebas untuk mengetahui sejauh mana 

kesiapan Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN-CHINA (ACFTA). 

1.6 Landasan Konsep 

1.6.1 Modalitas Indonesia dalam perdagangan bebas (ACFTA)  

Menurut Saeed, modalitas adalah istilah yang mengacu pada peranti yang 

memungkinkan penutur untuk mengungkapkan derajat/tingkatan komitmen atau 

kepercayaan terhadap suatu proposisi.
9
 Hal ini dapat diartikan sebagai dimensi 

tuturan yang membuat penutur atau penulis mengungkapkan sikapnya terhadap 

                                                           

9
 Modalitas dalam Ilmu Semantik. http:// modalitas-dalam-ilmu-semantik.com/2009/01/.html 

http://just-drop-by.blogspot.com/2009/01/modalitas-dalam-ilmu-semantik.html
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proposisi dari suatu tuturan. Dapat disimpulkan bahwa modalitas digunakan untuk 

mengungkapkan sikap, komitmen, atau kepercayaan terhadap suatu hal. 

Sedangkan dalam penelitian yang dimaksud modalitas Indonesia dalam 

perdagangan bebas ASEAN-CHINA (ACFTA) dapat dimaknai sebagai suatu  

keberadaan sumberdaya yang memadai dengan didukung oleh  Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (Iptek), permodalan dan prasarana. Modalitas Indonesia dalam 

menghadapi perdagangan bebas itu karena menganggap ACFTA lebih banyak 

memberi keuntungan bagi Indonesia. keyakinan ACFTA akan memberi 

keuntungan juga didasarkan pada posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam 

perdagangan bebas di kawasan ASEAN, yang dibuktikan dengan terpilihnya 

Indonesia sebagai anggota G21.
10

 

Berbagai kalangan menilai beberapa sektor industri akan menghadapi 

persaingan yang serius. Setidaknya ada tujuh sektor industri, yakni baja, tekstil, 

makanan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrokimia, dan elektronik yang 

telah meminta Departemen Perindustrian untuk meninjau ulang pelaksanaan 

ACFTA tersebut karena pesimistis bersaing jika diberlakukan tarif nol persen. 

Sementara itu, produk Indonesia lain siap mengikuti kesepakatan FTA di 

antaranya industri-industri yang berbasis sumber daya alam seperti industri 

minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan industri pertambangan. Dari sisi 

daya saing industri, hal ini menunjukkan Indonesia masih ada masalah dalam 

menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut, terutama dengan China.
11

 

                                                           
10

 http://antara.co.id/ Indonesia siap hadapi ACFTA.  Diakses  Januari 2010 
11

 http://bataviase.co.id/detailberita-10576806.html. Diakses  Jan 2010 
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Sebagai indikator modalitas Indonesia dalam kerjasama perdagangan bebas 

antara lain dengan membenahi kembali infrastruktur di Indonesia, kontribusi 

Indonesia dalam ekspor barang dan peningkatan promosi penggunaan produk 

dalam negeri. 

1.6.2 Free Trade 

Pakar Ekonomi Politik, Herry Priyono menyatakan, perdagangan bebas 

merupakan bentuk dari fundalisme pasar yang mungkin bisa menghancurkan 

pelaksanaan Hak Asasi Manusia.  “Pasar bebas punya hubungan yang sangat kritis 

dengan HAM, tetapi antara pasar bebas dengan HAM tidak terlalu memiliki 

kontradiksi. Pasar bebas bisa menghancurkan dan membantu pelaksanaan HAM.
12

  

Tokoh Ekonom seperti David Ricardo dan Adam Smith menganjurkan 

perdagangan bebas, percaya kalau itu merupakan alasan kenapa beberapa 

kebudayaan secara ekonomis makmur. Adam Smith, contohnya, menunjukkan 

kepada peningkatan perdagangan sebagai alasan berkembangnya kultur.
13

 

Pemberlakuan pasar bebas ASEAN-Cina sudah pasti menimbulkan dampak 

sangat negatif. Karena serbuan produk asing terutama dari Cina dapat 

mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum 

tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi. Selain itu, 

pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang 

sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari 

produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. 

                                                           
12

 http://antasari.net/benarkah-perdagangan-bebas-free-trade-mengancam-hak-azasi-manusia-ham/ 

Diakses 24, Maret 2010  
13

 http://www.khabarislam.com/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-indonesia.html. 

Diakses 16 January, 2010 

http://www.khabarislam.com/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-indonesia.html
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Karakter perekomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. 

Segalanya bergantung pada asing. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada 

impor, sedangkan sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dikuasai asing.
14

 

1.7 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut 

Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai peristiwa atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang diteliti
15

. 

1.8 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup yang penulis gunakan adalah mengenai modalitas Indonesia 

dalam  Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China. 

Tabel 1.1 

Ruang lingkup penelitian 

No Ruang Lingkup Indikator 

1 Kerjasama 

Perdagangan Bebas 

ASEAN-China 

1. Pertanian,  

2. Informasi dan teknologi komunikasi,  

3. Sumber daya manusia, 

4. Mutual investment,  

5. Transportasi,  

6. Budaya,  

7. Parisiwata, 

8. Energi dan kesehatan publik.  

2 Modalitas Indonesia 

 

1. Membenahi kembali infrastruktur di 

Indonesia 

2. Kontribusi Indonesia dalam ekspor 

barang 

3. Peningkatan promosi penggunaan 

produk dalam negeri 

 

  
                                                           
14

 Ibid 
15

 Sanapiah, Faisal. Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hal 107 
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1.9 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan menggunakan metode dokumentasi  

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai 

lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti teliti. 

Data mengenai penelitian ini sendiri peneliti dapatkan dari perpustakan pusat 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), perpustakaan AR. Fachrudin 

(UMM), Lab HI UMM dan website yang terkait dengan topik yang peneliti teliti. 

1.10 Metode Analisa Data 

Dalam proses penelitian dibutuhkan unit analisa untuk dapat menetapkan 

tingkatan analisa, yaitu perilaku yang hendak dideskripsikan dan diramalkan, serta 

unit eksplanasi, yaitu dampak terhadap unit analisa yang hendak diamati.
16

 

Terdapat beberapa tingkatan analisa, menurut Mochtar Mas’oed terdapat 5 tingkat 

analisa, yakni : (1) individu ; (2) kelompok individu ; (3) negara-bangsa ; (4) 

kelompok negara-negara dalam suatu region ; (5) sistem  global.
17

 Analisa data 

sendiri peneliti lakukan dalam tiga tahap yaitu: 

a. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada kesalahan 

atau bahkan kekurangan maka peneliti akan berusaha membenarkan dan 

melengkapi data yang kurang. 

                                                           
16

 Mas’oed, Mochtar, 1990,  Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi,Jakarta : 

LP3ES,. hal 35 
17

 Ibid hal. 40 
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b. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

c. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya di 

interpretasikan oleh peneliti. 

1.11 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan dari bab per bab dalam 

penelitian ini akan menjadi sebagai berikut: 

Bagian I Bab I Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

1.2  Rumusan Masalah 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.4  Landasan Konsep dan Teori 

1.5  Metode Penelitian 

1.6  Alur Penulisan 

1.7  Struktur Penulisan 

Bagian II Bab II Gambaran Umum Hubungan Kerjasama Perdagangan 

Bebas ASEAN – China (ACFTA) 

2.1  ACFTA 

2.1.1 Sejarah  ACFTA 

2.1.2 Dampak  ACFTA bagi Indonesia 

2.2  Hubungan    Indonesia – China 

Bagian III Bab III Peran Indonesia dalam kerjasama perdagangan bebas 

ASEAN – China (ACFTA) 

3.1 Pembangunan infrastruktur Indonesia 

3.2 Kontribusi Indonesia dalam ekspor barang 

3.3 Peningkatan promosi penggunaan produk dalam 

negeri 

Bagian IV Bab IV Penutup 

Diskusi Hasil Temuan dan Kesimpulan 

 

 

 

 

 


