
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Di Benua Asia, setiap empat tahun akan menyambut meriahnya agenda olahraga yang 

menemukan hampir semua negara di Asia akan berlaga memperebutkan medali di berbagai 

cabang di pertandingkan. Ajang bergengsi tersebut adalah Asian Games yang telah dibentuk 

pada tahun 1951 di New Delhi, India. Agenda ini diselenggarakan oleh Organization Council 

of Asia (OCA) yang sampai pada hari ini berangotakan 45 negara yang menjadi anggota 

OCA. Agenda pertama kali di selenggarakan di India ini di ikuti 491 atlet dari 11 Komite 

Olimpiade Nasional (NOC) yakni Afghanistan, Burma, Sri Lanka, Indonesia, Jepang, Iran, 

Filipina, Singapura, Thailand dan tuan rumah sendiri yaitu India. Asian Games di buka dan 

diresmikan oleh Presiden Rajendra Prasa di Stadion Nasional Dhyan Chand. Pada waktu itu, 

medali yang diperebutkan sebanyak 169 medali dan mempertandingkan enam cabang 

olahraga, yaitu akuatik, atletik, bola basket, balap sepeda, sepal bola, dan angkat besi 

(Games, 2018). 

 Asian Games sudah beranjak dewasa dalam umur diselenggarakan agenda ini ini, 

Asian Games sudah memasuki umur ke – 18 di Indonesia pada tahun 2018. Pasca berhasilnya 

Negara Korea Selatan menyelengarakan Asian Games ke-17 di Seoul yang memperebutkan 

36 cabang olahraga dan atlet memperebutkan sebanyak 1.454 medali yang dipertandingkan. 

Lalu dengan pembukaan agenda Asian Games ke-18 di Jakarta-Palembang Indonesia turut 

menjadi sorotan media dunia dan dunia internasional dengan hasil yang di torehkan untuk 

mempersiapkan banyak hal agar dapat berjalan dengan lancar dan baik dari pembukaan 

hingga penutupan agenda tersebut. Salah satu media massa dari Amerika Serikat yaitu The 

New York Times nuliskan judul Asian Games Close: Indonesia Shows It`s ‘Energy of Asia’. 



Media Australia juga memberikan judul berita yang sama pada 2 September yaitu dari 

Australian Broadcasting Corporation (ABC) News (Azanella L. A., 2018). Selanjutnya dari 

Voa yang memberikan judul besar Indonesia Closes Asian Games With Eye On Olympic.  

Keberhasilan Asian Games turut menuai banyak pujian untuk Presiden Indonesia sendiri 

yaitu Joko Widodo. South China Morning Post menuliskan Indonesia sebagai penyelenggara 

pesta olahraga Asia terbaik. Ini bukan karena fasilitas tapi juga tentang energi yang 

disalurkan semua pihak yang terlibat (Farras, 2018).  

Turut memberikan penghormatan atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan 

Asian Games adalah Rusia. Pemerintah Rusia memuji keberhasilan Indonesia dalam agenda 

ini. Melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Lyudmila Vorobieva mengucapkan 

selamat untuk kesuksesan Asian Games dan dia berharap pencapaian ini menjadi bekalan 

untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo nantinya. Dia juga turut menyampaikan harapan agar 

Indonesia berhasil dalam pencalonan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 

2032 (Fitriyanti, 2018). 

Pada tahun 2011, tiga Negara mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah Asian 

Games ke- 18 yaitu Vietnam, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Detik akhir dimana 

akan dilakukannya hasil pemungutan suara UEA mengundurkan diri untuk menjadi salah satu 

kandidat tuan rumah. Indonesia dan Vietnam menjadi dua Negara yang bersaing untuk 

mendapatkan status tuan rumah Asian Games ke-18. Alhasil, Indonesia menerima kekalahan 

kepada Vietnam disaat pemilihan dimana 29 suara masuk untuk mendukung Vietnam dan 

Indonesia mendapatkan 14 pungutan suara. Agenda bergengsi ini sudah pasti akan di 

selengarakan di Vietnam kedepannya (Syafina, 2018). Pada 2014, Vietnam membuat sebuah 

pernyataan dan menjadikan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Hasil 

ini mengejutkan mundurnya Vietnam dari tuan rumah dengan alasan internal yang dihadapi 

oleh Vietnam. Pada tahun 2014 juga, salah satu media massa Vietnam yaitu Tuoi Tre 



menuliskan judul utamanya “A decision that wins the heart of the people” pada 18 April 2014 

sebagai bentuk respon terhadap pernyataan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung 

yang dengan tegas menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari menjadi tuan rumah 

Asian Games Hanoi 2018. Ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Vietnam atas keputusan 

yang diambil oleh kepala Negara Vietnam tersebut. Saat itu juga Vietnam sedang mengalami 

krisis ekonomi yang dinilai belum pulih serta merta sejak terpapar krisis keuangan global dan 

resesi ekonomi sejak 2012. Nguyen Tan Dung menegaskan bahwa anggaran Negara terbatas 

dan harus diprioritaskan untuk hal-hal mendesak lainnya (Syafina, 2018).  

Indonesia sebelumnya memang sudah pernah membuat sejarah menjadi tuan rumah 

Asian Games pada 1962 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Itu adalah Asian 

Games ke-4 dalam sejarah OCA sendiri (Games, Sejarah Asian Games, 2018). Indonesia 

resmi ditunjuk sebagai penganti Vietnam yang mengundurkan diri. Indonesia sendiri bersedia 

untuk mengambil alih agenda tersebut. Sebelumnya juga Indonesia telah mencalonkan diri 

untuk menjadi tuan rumah pada pertemuan yang diselengarakan OCA. Indonesia juga tidak 

diragukan untuk mempersiapkan agenda tersebut dalam waktu yang ditargetkan. Alhasil, 

banyak vanue yang dirancang oleh pemerintah jadi pada waktu yang ditetapkan (Syafina, 

2018). 

Jalan menuju status tuan rumah turut menimbulkan pro dan kontra dikalangan 

masyarakat publik tuan rumah sendiri. Jika dilihat, mundurnya Vietnam adalah faktor utama 

terkait ekonomi. Salah satu politisi Prabowo Subianto menunjukkan protes kepada 

pemerintah terkait Asian Games 2018 dikarena ia menilai pemerintah terlalu mudah dalam 

memberikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan lain-lain. Ia merasakan bahwa 

masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mengutamakan 

kepentingan rakyat. Ia turut menyanjung sikap Vietnam yang mundur dikarenakan untuk 

mensejahterakan perekonomian dan memikirkan kepentingan rakyat terlebih dahulu (Wamad, 



2018). Mahmud MD mantan ketua MK memiliki pandangan berbeda terkait penyelenggaraan 

Asian Games. Ia berpendapat bahwa Asian Games adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia. 

Dengan Asian Games, masyarakat lepas bebas dari sekat-sekat politik, agama, dan suku yang 

membuat semua saling bersatu untuk mensukseskan agenda bergengsi di kancah internasional 

(Rida, 2018). 

Menurut The Economist dalam salah satu catatannya 2015 silam yang berjudul 

Sporting Mega Event Just Say Now, mengungkapkan terdapat efek riak ekonomi yang sangat 

besar jika suatu Negara menjadi tuan rumah dengan standar kegiatan bertaraf internasional 

misalnya iala Dunia ataupun Olimpiade (Zimbalist, 2015). Namun, pengeluaran yag 

dikucurkan oleh Negara tuan rumah baru dapat lunas oleh utang jangka panjang. Wakil 

Direktur Pendapatan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) yaitu Cahyadi 

Wanda memberikan informasi biaya yang dikeluarkan cukup banyak dan hasil keuntungan 

akan dirasakan dalam jangka waktu panjang. INASGOC mendapatkan bantuan dana dari 

pemerintah sebanyak 5 triliun rupiah selepas permohonan pertama sebanyak 8,7 triliun rupiah 

ditolak pemerintah. Ini bertujuan untuk membangun banyak hal termasuk dalam infrastuktur, 

venue pertandingan dan banyak lagi. Ini memakan banyak sekali modal yang disiapkan dan 

kekurangan yang harus segera di cari oleh INASGOC yang bertanggungjawab untuk  

menyelengarakan agenda ini. Ini sangat banyak pengeluaran yang terjadi (Nathaniel, 2018). 

 Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan tanggapan dan menjelaskan 

beberapa dampak khusus terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dalam penyelenggaran 

Asian Games ke-18 ini. Sebuah acara besar jelas akan mengeluarkan dana yang besar juga 

untuk mensukseskan acara tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa sedang adanya proses mengkaji dampak 

ekonomi Asian Games 2018 terhadap Indonesia. Turut dijelaskan bahwa bagaimana cara agar 

event Asian Games ini tidak gagal. Artinya juga tidak memberatkan negara dalam segi 



ekonomi. Dalam kajian tersebut turut memberikan tiga kegiatan ekonomi yang berdampak 

lansung bagi Indonesia. Pertama, dari sisi investasi pemerintah dalam membangun 

infrasturuktur pendukung dan sarana olahraga. Jumlah pengelauran dari pemerintah dalam 

kegiatan ini sudah mencapai 27,4 triliun rupiah yang telah dimulai pada 2014. Kedua, 

kegiatan operasional dalam persiapan dan penyelenggaraan acara sebanyak 7,2 triliun rupiah. 

Ketiga, pengeluaran yang dilakukan pengunjung dari dalam maupun luar negeri selama acara 

berlansung mencapai 3,7 triliun rupiah. Kegiatan dimaksud akan mengungkit secara lansung 

pertumbuhan ekonomi Indonesia (Rosadi, 2018).  

Menurut Bappenas jika berkaca dari penyelenggaraan Asian Games 2014 di Incheon 

sebanyak 200 ribu penonton merupakan wistawan mancanegara yang datang menyaksikan 

lansung Asian Games. Bappenas memperkirakan Asian Games Jakarta Palembang akan 

mendapatkan sambutan hangat sehingga 70 persen. Bappernas turut memprediksi dari 

kegiatan Asian Games akan membantu membuka peluang pekerjaan dan membantu 

meningkatkan pendapatan rumah, membantu pertumbuhan dalam sektor wisata juga. Ini akan 

membantu menaikan pendapatan lokal hingga pemasukan negara sendiri. Hasilnya, seluruh 

kegiatan memberikan dampak pada meningkatnya dan menguntungkan sektor ekonomi 

Indonesia (Rosadi, 2018). 

Maka pada tahun 2018 Asian Games ke-18 di Jakarta-Palembang Indonesia menjadi 

sorotan dari Internasional dan dalam negeri dikarenakan banyak hal yang tidak terduga telah 

terjadi dalam penyelenggaraan ini. Melalui ketua kadin hasil dari data Bappenas, Asian 

Games pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar Rp 45 triliun (Movanita, 2018). Data 

ini dapat dijadikan acuan bahwa sektor ekonomi berdampak besar hasil dari penyelengaraan 

Asian Games ke 18 di Indonesia. Selain itu, banyak juga sektor yang terbangun terutama dari 

merchadise yang terjual laris selama Asian Games ke 18. 



Hasil penguraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Asian Games 2018 dalam meningkatkan perekonomian Indonesia 2017-2018”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah penulis sampaikan pada latar belakang masalah diatas, 

permasalahan yang penulis rumuskan adalah “Bagaimana pengaruh Asian Games 2018 

terhadap perekonomian indonesia 2017-2018”? 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian, penulis 

mengambil dan mengutip konsep dan pendapat para ahli yang memiliki korelasitas dengan 

objek yang diteliti untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat agar penelitian yang 

dilakukan benar-benar valid dan diakui keaslian dan kebenarannya. Dalam penelitian ini juga, 

penulis mengunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini memerlukan konsep ilmiah yang mampu mengarahkan agar penulis itu 

mengalami kekeliruan persepsi nantinya. Hasil dari kutipan tulisan buku Mocthar Ma`soed 

yang berjudul “ Ilmu Hubungan  Internasional, Disiplin dan Metodologi”. Yang dikutip oleh 

Anak Agung Banyu Pewita dan Yanyan Mochamad Yani, ia mengatakan bahwa: 

“Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa actor 

yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi Negara – Negara, 

organisasi internasional, organisasi pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti 

birokrasi dan pemerintah domestic serta individu-individu. Tujuan dasar studi 

Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku 

para actor Negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional. 

Perilaku ini bisa berwujud kerjasama pembentukan aliansi perang, konflik serta 

interaksi dalam organisasi internasional.” (Perwita & Yani, 2005) 

 

• Teori Sistem Politik 

Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton ia menjelaskan bahwa sebuah 

kebijakan yang dihasilkan bentuk dari hasil konversi dari inpt yang berupa tuntutan atau 



dukungan yang diolah secara sistematik oleh sistem poltik sehingga menghasilkan sebuah 

keputusan atau tindakan yang disebut output (Easton, 1988). Sebuah output dapat saja berupa 

hasil kebijakan yang nantinya dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan akan tetapi itu 

bergantung pada input yang sudah dirumuskan sebelumnya. Output yang dihasilkan tentu 

tidak lepas dari campur tangan keberadaan sistem politik di dalamnya.  

Easton memiliki asumsi dasar yankni setiap sistem dapat dijealskan sebagai input dan 

output yang secara detailnya adalah pengolahan input untuk menjadi output. Input itu sendiri 

merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input 

kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang akan 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial. David Easton di dalam bukunya “The Political System”, 

memuat tentang konsep input dan output politik, tuntunan dan dukungan serta umpan balik 

terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Chilcote, 

2001). Model sederhana yang dijabar kan oleh David Easton dapat digambarkan menjadi 

skema berikut: 

LINGKUNGAN               LINGKUNGAN 

 

 Tuntutan                                                                     

Dukungan 

Keputusan 

 

 

             Feedback 

LINGKUNGAN               LINGKUNGAN 

 Tuntutn dan dukungan diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk 
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kemudian menjadi bentuk menjadi output dan ada mekanisme umpan balik melalui proses 

yang berlansung. Iput adalah salah satu variable dalam suatu sistem dapat berupa tuntutan 

ataupun dukungan. Easton menjelaskan bentuk tuntutan kepada dua macam, yakni tuntutan 

berasal dari internal dan tuntutan dari eksternal (Easton, 1988). Tuntutan eksternal adalah 

sesuatu yang berada diluar sistem politik sedangkan input yang berasal dari internal adalah 

akibat dari sistem politik tersebut. Tuntutan internal terjadi dikarena adanya situasi kerja dari 

sistem politik tersebut yang memungkinkan adanya perubahan. 

 Input adalah suatu sistem lalu menjadi variable yang sangat diperlukan untuk 

menjamin tetap berkerjanya suatu sistem. Akan tetapi, input juga memberikan tuntutan yang 

bisa terjadi terlalu banyak serta beragam jenisnya yang bisa menyebabkan konflik yang 

berkepanjangan dan ia membutuhkan waktu untuk memprosesnya.  

 Variable setelah input adalah output. Easton menjelaskan bahwa output adalah status-

status legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan, dekrit-dekrit, undang-

undang dan kebijaksanaan lainnya dari penguaasa politim konsensus informasi atau manfaat 

para penguasa (Easton, 1988). Output juga merupakan bentuk dari ekstraksi sistem politik 

dan permasalahan lingkungan. Proses output dapat menghasilkan tindakan atua kebijakan 

sebagai bentuk langkah preventif dalam memecahkan segala kebutuhan sistem politik yang 

berlaku disuatu negara. Variable output juga dapat mempengaruhi sistem kerja politik 

selanjutnya. Jika output sesuai dengan harapan pada input maka output yang terjadi akan 

memberikan pembaharuan pada dukungan. Tetapi juka tidak, maka akan terjadi erosi 

dukungan dan menggangu stabilitas sistem.  

 Output turut menghasilkan sebuah feedback atau disebut umpan-balik. Proses 

feedback adalah hasil dari pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap output yang 

dihasilkan. Feedback juga adalah hasil dari intervensi variable lingkungan. Lingkungan yang 



di maksudkan adalah yang berada dari dalam sistem tersebut maupun lingkungan yang diluar 

sistem.  

Sebuah diplomasi biasanya dikaitkan dengan manajemen konflik atau manajemen 

hubungan antara negara yang memiliki kepentingan satu sama lain. Diplomasi juga adalah 

salah satu intrumen atau alat dalam melakukan politik, untuk kebijakan luar negeri suatu 

negara tersebut. Dalam kontek hubungan internasional, kebijakan luar negeri cendung adalah 

hasil dari kepentingan nasional suatu negara. Untuk memenuhi kepentingan nasional negara 

tersebut maka terjadilah diplomasi untuk mendapatkan kepentingan tersebut. Menurut R. 

Barstin dalam buku Modern Diplomacy, peran seorang diplomat adalah mereduksi konflik 

dan menjaga keharmonisan hubungan antara negara sehingga terciptanya perdamaian dunia. 

Ia turut menjealaskan bahwa jalur ekonomi dan perdagangan sesungguhnya bisa digunakan 

sebagai instrumen untuk mempererat hubungan antara negara, selain penggunaan isu 

keamanan dan jalur politik (Barston, 1997). Modern Diplomacy tidak lepas dari beberapa 

faktor yakni: 

- Pengaruh lingkungan internal 

- Pengaruh lingkungan eksternal 

- Soft power diplomacy 

- Hard power diplomacy 

Dengan meningkatkan peran aktor  transnasional menjadi sangat besar dalam 

perkembangan diplomasi modern. Dampak perkembangan dari sektor teknologi turut sangat 

besar sekali dan mempermudah untuk pertukaran info antara satu sama lain. 

• Soft Power 

Negara adalah aktor utama dalam terjadinya diplomasi. Setiap negara memerlukan 

kekuuatan atau power yang dapat menjadi elemen untuk mempengaruhi pihak lain dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Power dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara 



yakni, ancaman, pancingan, dan pembayaran serta daya tarik untuk melakukan apa yang 

inginkan. Menurut Joseph S. Nye, power yang diwujudkan dengan cara mengunakan daya 

tarik adalah soft power (Nye, Public Diplomacy and Soft Power, 2008). Power juga di artikan 

oleh Joseph S. Nye sebagai kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Nye mendefiniskan soft power sebagai kekuatan atau 

kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui 

daya tarik daripada menggunakan kekerasan atau imbalan (Nye, 2008). Soft power 

bersumber aset-aset yang dapat digunakan untuk menarik minat dan daya tarik dari negara 

lain. Nye menjabarkan bahwa soft power suatu negara utamanya bersumber dari tiga aspek 

yakni kebudayaan, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Ketiga aspek ini memberikan 

pengaruh kepada soft power sendiri (Nye, 2008).   

Kebudayaan  dalam soft power adalah sebagai sumber utama terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu high culture dan pop culture. High culture adalah tentang seni, literatur dan 

pendidikan yang memberi daya tarik kepada pihak lain sedangkan untuk pop culture adalah 

hal yang berfokus kepada produksi hiburan massal. Soft power adalah attractive power yang 

hanya terjadi dikarenakan adanya giringan untuk memobilisai melalui diplomasi publik yang 

halnya memiliki daya tarik yang cukup atraktif untuk mempengaruhi target atau penerima 

soft power yang dituju (Nye, 2008). Untuk menghasilkan sebuah tujuan mengunakan soft 

power perlu memerhatikan dan mengidentifikasi faktor-faktor dan sumber apa yang dapat 

membuat soft power tersebut menarik dan diterima oleh penerima soft power.  

            Olahraga dan sebuah kepentingan nasional suatu negara terkadang tidak dapat 

dipisahkan. Bahkan dapat di lihat saat Brazil berhasil menjadi tuan rumah agenda bergengsi 

Piala Dunia 2014 itu jelas berlatar belakang politik luar negeri negara dan kepentingan 

nasional negara tesebut. Menurut Walter dan Roger motivasi suatu negara untuk menjadi tuan 



rumah dalam ajang internasional memiliki beberapa faktor yaitu (Boettcher & Hobkinson, 

2014) : 

I. Peningkatan profil dan sarana tempat membang un identitas dan pemasaran 

untuk negara mau masyarakat. 

II. Dalam kepentingan politik, mendemonstrasikan bahwa sebagai negara yang 

modern, transparasi, dan menegaskan peranan dalam wilayah regional dan 

internasional. 

III. Pembangunan perkotaan, mengedepankan  proyek infrastuktur dan real estate 

untuk mendukung strategi pembangunan ekonomi dalam perkotaan, nasional 

dan regional. 

IV. Dalam bidang olahraga, untuk mempromosikan olahraga dan berpartisipasi 

dan mengedepankan keuntungan hidup sehat. 

        Olahraga memang tidak lepas dari sebuah kepentingan dan ambisi sebuah negara. Sepak 

bola salah satunya adalah cabang yang paling sering dijadikan alat utama politik luar negeri 

dan kepentingan ekonomi juga. Qatar yang ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia 

2022 nanti turut serang beberapa negara. Media Amerika dan Inggris yang terus membakar 

issu menentang penyelenggaraan agenda tersebut di Qatar. Sebelumnya, Rusia turut terkena 

rencana boykot dari Uni Eropa akan tetapi itu hanyalah wacana belaka (Aditya, 2014). Jadi, 

jelas olahraga menjadi jembatan untuk setiap negara memenangkan misi kepentingan 

nasionalnya masing-masing. Akan tetapi langkah yang diambil apakah akan mememberikan 

dampak besar kepada hasil untuk negara. 

Dalam memenuhi pengaruh dan kepentingan Indonesia di Asian Games. Indonesia 

memiliki strategi untuk menggunakan unsur soft power diplomacy yang melibatkan negara 

dan masyarakat sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pesta olahraga tersebut. Dapat 

dilihat, Indonesia mengerahkan seluruh tenaga dalam mempromosikan Asian Games lewat 



forum-forum internasional yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 

Pengaruh dari soft power diplomacy sendiri adalah pengakuan internasional dari berbagai 

media massa terus bergulir dimana acara Opening Ceremony gagah menguasai mata seluruh 

dunia. Infrastuktur untuk Opening Ceremony sangat bagus dan dibantu dengan acara yang 

tersusun rapi oleh INASGOC. Selain itu, Asian games turut berhasil memberi pengaruh 

terhadap isu domestik Indonesia adalah pembangunan infrastuktur yang pesat di Jakarta dan 

Palembang sebagai tempat pelaksaan agenda tersebut. Selain itu, dapat dilihat juga turun 

naiknya ekonomi Indonesia selama persiapan sehingga pelaksanaan Asian Games selesai. 

Indonesia mengalami penaikan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat sangat pesat juga 

selama Asian Games berlansung. Masuknya wisatawan dari mancanegara juga adalah bentuk 

dimana pengaruh besar dalam ekonomi Indonesia terbangun secara tidak lansung. Tempat 

wisata yang dikunjungi bukan saja tempat pertandingan akan tetapi termasuk wilayah 

lainnya. 

 

 

D. Hipotesa 

Berdasarkan pokok dari pemasalahan dan kerangka berfikir diatas maka  hipotesa 

kajian ini adalah: 

1. Asian Games mempengaruhi peningkatan ekonomi Indonesia dalam 

devisa negara melalui infrastruktur, parawisata dan lapangan 

pekerjaan. 

 

2. Indonesia menggunakan Asian Games 18 untuk meningkatkan citra 

negara di mata Internasional. 

 

     E. Tujuan Penelitian 



Penelitian ini dilakukan mempunyai tujuan dan kegunaan dalam sebuah penyelesaian 

masalah. Penelitian ini juga agar mendapatkan keterangan dari sumber yang jelas yang 

membahas terkait pengaruh Asian Games 2018 terhadap ekonomi Indonesia 2017-2018. Ada 

pun tujuan yang jelas ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a) Mengembangkan cara berfikir ilmiah dalam mengkaji sebuah peristiwa sejarah dan 

dituliskan dalam sebuah tulisan. 

 
b) Menerapkan Teori dan Metodologi yang digunakan untuk penelitian untuk menjadi 

bahan kajian penulisan 

 
c) Memberikan pemahaman sebagai tuan rumah Asian Games 2018 Indonesia 

mendapatkan sebuah peningkatan dalam beberapa faktor. 

2. Tujuan Khusus 

 

a) Mendapatkan informasi dan data tentang perkembangan dari sektor perekonomian 

Indonesia selama Asian Games 2018 

 
b) Mengetahui perkembangan penghelatan Asian Games seperti apa dalam membantu 

mensejahterakan masyarakat Indonesia sendiri. 

 

F. Jangkauan Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan tidak melebar dan melenceng dari pembahasan, maka 

penulis memberikan batasan pada pengaruh Asian Games 2018 dalam perekonomian 

Indonesia tahun 2017-2018 serta mengunakan konsep soft power diplomacy. 

G. Metode Penelilitan 

1. Metode Jenis Penelitaian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualilatif. Hal tersebut 

dikarenakan kajian dan permasalahan masih sangat segar untuk dibahas dan 



dianalisis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lebih efektif untuk 

digunakan. Menurut Caswell yang ditulis oleh Sugiyono dalam buku metode 

penelitian kombinasi menjelaskan Penelitian Kualitatif untuk memahami maksud 

tentang fenomena sosial atau sebuah permasalahan manusia yang berasal dari individu 

ataupun kelompok (Sugiyono, 2013). 

Surakhamad turut menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang menitik 

beratkan kepada sebuah analisa data yang non angka dan tidak mengunakan rumus-

rumus statistik untuk sebuah pendekatan (Surakhmad, 1985). Peneliti mengunakan 

deskriptif kualitatif yang dimaksudkan adalah mengambarkan sebuah situasi yang 

relevan dan hasil dari fakta-fakta konkrit yang dapat di dibuat kesimpulan 

kemudiannya. 

Selain itu, sebuah penelitian terkadang tidak pernah lepas dari proses berfikir dan 

memunculkan penalaran. Penalaran sendiri terbahagi menjadi dua yakni secara 

deduktif dan induktif. Kedua nalar tersebut berkaitan sangat erat dengan rasionalisme 

dan empirisme. 

Pada penelitian ini, peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk 

menjabarkan dan menjelaskan pengaruh Asian Games memberikan seberapa besar 

dampak ekonomi Indonesia pada tahun 2017-2018 yang akan dibahas secara khusus. 

Ini turut memberikan kemudahan untuk peneliti membuat sebuah kesimpulan dan 

mengurai pengaruh serta dampak apa saja yang di alami Indonesia dalam sektor 

ekonomi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan informasi penulis menggunakan cara studi 

perpustakaan (Library Reasearch), yaitu studi pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari arsip-arsip, laporan-laporan, surat kabar, majalah, artikel, 



serta manakala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Penulis juga mengambil melalui media internet yang berupa wbook, e-jurnal, e-paper 

dalam bentuk portable Document Format (PDF). 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi 

ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

Pada BAB I, akan berisi tentang, pendahuluan sehingga bab ini akan memuat 

ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Di BAB II, penulis akan memaparkan sejarah besar Asian Games sejak pertama 

kalinya sehingga ke- 18 kali nya yang diselenggarakan di Indonesia pada 2018. Selain itu, 

akan dibahas juga tentang sejarah pencapaian beberapa Negara yang menyelengarakannya. 

BAB III, penulis akan menjelaskan tentang perjalanan Asian Games di Indonesia 

sendiri dimana Indonesia sudah 2 kali menjadi tuan rumah. Disini akan dibahas, politik luar 

negeri Indonesia dari pemerintah bahkan bantuan dana dari mana saja di dapatkan oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan agenda ini. 

 

BAB IV, penulis akan menjelaskan terkait pengaruh Asian Games dalam 

perekonomian dan pembangunan citra Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah juga 

mendapatkan pengaruh serta peningkatan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Selain 

itu, menjelaskan tentang meningkatnya citra Indonesia di mata internasional. 

 



BAB V, ini adalah BAB terakhir dalam pembahasan akan berisikan penutup dan 

kesimpulan maupun ringkasan singkat yang telah disusun dalam bab-bab sebelumnya dan 

jawapan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 


