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BAB IV  

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pendekatan teori neo-merkantilisme, penelitian ini berupaya untuk 

menjelaskan bagaimana kepentingan Cina dalam memperkuat industri manufaktur 

melalui kebijakan Made in China 2025. Penulis menemukan bahwa sikap intervensionis 

merupakan ciri khas pemerintah Cina terhadap perkembangan sektor industrinya. Sejak 

kebijakan Rencana Lima Tahun (RLT), Cina mulai mengambil langkah serius dalam 

membangun arah kebijakan industri pada pemerintah pusat dan regional, kemudian di 

periode Rencana Lima Tahun ke-11 kekuatan ekonomi dan industri Cina mengalami 

pertumbuhan yang pesat, hal tersebut meningkatkan kepercayaan diri Cina terhadap 

kekuatan ekonominya. Oleh karena itu, peran negara sangatlah penting dalam mencapai 

keberhasilan industri Cina.  

Sektor industri kini memasuki sebuah era baru dengan sistem digitalisasi serta 

proses otomatisasi industri, yang mengusung perpaduan antara dunia fisik dan digital 

yang dikenal dengan cyber-physical system dan memperkenalkan teknologi serta teknik-

teknik baru seperti IoT, AI, Automated Robot, Additive Printing, dll.. Hal tersebut 

merupakan tantangan baru bagi Cina dalam meningkatkan inovasi. Sehingga untuk 

menghadapi tantangan tersebut Cina telah mempersiapkan strategi nasional yaitu "Made 

in China 2025" sebagai salah satu rencana strategis komprehensif Cina yang bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Cina dengan mempromosikan serta 

mendukung inovasi dan kemajuan teknologi melalui sektor industri manufaktur.  

Melalui perspektif neo-merkantilisme, sebuah negara harus mencapai 

kemandirian atau “stateness” untuk menjadi negara yang kuat dan memiliki ciri 

intervensionis terhadap kegiatan domestiknya. Made in China 2025 adalah sebuah 

kebijakan ambisius yang dibuat untuk menciptakan kekayaan dalam sebuah ekonomi 

politik dan mewujudkan cita-cita Cina (Chinese Dream) dimasa mendatang. Lebih dari 

itu, kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Cina dalam menghadapi tantangan 

persaingan industrialisasi global dan memaksimalkan potensi dan keunggulan industri 
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manufaktur Cina. Sehingga dapat disimpulkan kepentingan Cina dalam memperkuat 

industri manufaktur melalui kebijakan Made in China 2025 berdasarkan analisis penulis 

adalah sebagai berikut. 

Pertama, kepentingan Cina dalam dalam mencapai tingkatan ekonomi tertinggi 

(commanding heights) melalui kebijakan Made in China 2025 dinilai berhasil, Cina 

berhasil menjadi pendorong pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi dengan 

menegaskan kembali peran sentral pemerintah dalam perencanaan ekonomi. Sehingga 

Cina sebagai kontrol negara berhasil mencapai commanding heights dari ekonomi global 

hingga tahun 2021. Kedua, negara-negara manufaktur besar pada dasarnya adalah 

eksportir yang menjadikan daya saing ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, 

sehingga kepentingan Cina dalam meningkatkan nilai ekspor merupakan bentuk upaya 

Cina dalam menjual barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri pada pasar global. 

Hingga tahun 2021 Cina berhasil meningkatkan nilai ekspor dan pangsa global, bahkan 

berhasil menjaga stabilitas nilai ekspor sepanjang pandemi COVID-19. Ketiga, 

kepentingan Cina untuk memimpin manufaktur global sejauh ini dapat disimpulkan 

berhasil. Pertumbuhan industri manufaktur Cina dan pengaruhnya dalam ekonomi global 

hingga saat ini, menjadikan Cina diperhitungkan keberadaannya sebagai pusat 

manufaktur global. Sehingga bukan tidak mungkin ambisi Cina untuk memimpin dan 

menjadi adidaya manufaktur terkemuka di dunia bisa terwujud.  

 

 

 

 

 

 

 

 


