
BAB II 

SEJARAH ASIAN GAMES DAN PENCAPAIAN NEGARA PENYELENGGARA 

ASIAN GAMES 

 

 Pada bab ini akan menjelaskan tentang perjalanan sejarah Asian Games beserta 

pencapaian negara penyelenggara Asian Games dalam menjadi tuan rumah agenda tersebut. 

A. Sejarah Asian Games 

Sering kali masyarakat menunggu agenda bergengsi dalam pesta olahraga 

terbesar di benua Asia yang di selenggarakan 4 tahun sekali ini, akan tetapi masih 

banyak masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak tahu tentang sejarah Asian 

Games sendiri. Landasan mengapa Asian Games dibentuk oleh beberapa negara yang 

memiliki latar belakang untuk saling menyatukan antar negara yang ikut serta dalam 

memeriahkan agenda tersebut.  

Asian Games pada awalnya diberi nama Far Eastern Championship  dan 

oalahraga yang di pertandingkan bertafar kecil saja untuk menunjukan rasa kesatuan 

dan kerjasama antar tiga negara yaitu Jepang, Filipina dan Tiongkok. Pada tahun 

1913, Manila menjadi kota tuan rumah pertama yang menyelenggarakan Far Eastern 

Championship yang diikuti hanya tiga negara tersebut. Far Eastern Championship 

nyatanya tidak bertahan lama pada tahun 1938 Jepang menyerang Tiongkok dan 

berlaku persengketaan untuk merebut Filipina menjadi wilayah jajahan yang turut 

memicu perluasa Perang Dunia ke II di wilayah Pasifik (Cakara, 2018). 

Pasca negara Asia mulai berhasil merebut kembali kedaulatan masing-masing 

dan memunculkan ambisi untuk menginginkan panggung untuk berkompetisi yang 

bertujuan untuk memperlihatkan kekuatan negara-negara Asia tanpa jalur kekerasan. 

Olimpiade London 1948 jadi salah satu tempat dimana perwakilan dari India Guru 



Dutt Sondhi memberi sebuah usulan kepada pemimpin kontigen dari negara-negara 

Asia untuk mengadakan sebuah olahraga bersekala benua Asia. Hasil dari diskusi, 

seluruh pemimpi kontigen pun menyetujui usulan tesebut dan membentuk Federasi 

Atletik Asia. Pada tahun 1949, secara resmi Federasi Atletik Asia dibentuk dan 

dilanjutkan dengan nama Federasi Asian Games. Asian Games pertama bertempat di 

New Delhi, India pada tahun 1951 dan hasil dari kesepakatan Asian Games akan 

diadakan setiap empat tahun sekali (Cakara, 2018). 

Asian Games tidak juga mulus perjalanannya, pada tahun 1962 Asian Games 

Federation mengalami persilihan paham antara negara anggota akibat keikutsertaan 

Taiwan dan Israel sebagai partisipan baru. Indonesia sebagai tuan rumah dengan tegas 

menolak hal tersebut. Salah satu alasan terkuat Indonesia menolak adalah menunjukan 

hormat kepada negara timur tengah dan Tiongkok yang sedang mengalami hubungan 

tidak baik dengan negara tersebut. Pada tahun 1970, Korea Selatan terpilih untuk 

menjadi tuan rumah Asian Games, akan tetapi negara tersebut menolak dikarenakan 

adanya ancaman keamanan yang dilakukan oleh Korea Utara. Bangkok, Thailand siap 

menjadi tuan rumah dan mengantikan posisi Korea Selatan dengan adanya pemberian 

anggaran biaya penyelenggaran dari Korea Selatan (Cakara, 2018).   

Selesai satu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru 

dmana Pakistan dan Bangladesh mengalami konflik antara satu sama lain dan pada 

Asian Games tahun 1977 membuat Pakistan membatalkan niat untuk menjadi tuan 

rumah Asian Games. Alhasil, negara Thailand kembali menawarkan diri untuk 

menggantikan posisi tuan rumah dari Pakistan (Cakara, 2018). 

Pada tahun 1982, Asian Games edisi ke sembilan di miliki oleh India kembali 

pasca menjadi tuan rumah pertama dalam menyelenggarakan pesta olahraga. Asian 

Games di buka oleh Zail Singh sebagai Perdana Menteri dan venue utama Asian 



Games 1982 adalah Stadion Jawaharlal Nehru yang terletak di kota Delhi. Cabang 

olahraga di Asian Games kali ini ditambah dengan beberapa olahraga baru yaitu 

kabaddi adalah olahraga tradisional India dan Sepak Takraw (Renuki, 2018) 

Asian Games edisi ke 10 diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan. Ia di 

selenggarakan pada bulan september dan oktober tahun 1986. Agenda ini di buka oleh 

Presiden Chun Doo Hwan. Asian Games ke 10 menarik perhatian dimana tuan rumah 

melakukan boikot ke sejumlah negara. Korea Utara, Mongolia, Vietnam, Laos, 

Kamboja, Burma, Suriah, Afghanistan, Yaman selatan, dan Brunei Darussalam 

dikarenakan alasan kondisi politik (A.Firdaus, 2018). 

Disini tejadi satu situasi tidak nyaman dimana seorang mata-mata 

meledeakkan bom di balik mesin penjual otomatis di Bandara Internasional Gimpo. 

Tragedi ini menewaskan lima orang, termasuk seorang teknisi. Korea Utara 

menegaskan akan mengirim para atlet dan pemandu sorak, tetapi Korea Selatan tetap 

mewaspadai tawaran tersebut, pasca Korea Utara melakukan pelepasan rudal dan 

roket yang luar biasa besar sebelum beberapa pekan terakhir. Akhirnya kedua negara 

bertatap muka untuk membahas terkait partisipasi Korea Utara di Asian Games akan 

tetapi berakhir tanpa jawapan. Delegasi Korea Selatan menjelaskan tetap was-was 

untuk memberikan izin kepada Korea Utara untuk berpartisipasi. Korea Utara 

berencana untuk mengirim 250 atlet dan 350 pemandu sorak (Sopia & Yuwanto, 

Asian Games 1986, boikot sejumlah negara, 2018). Pasca Korea Selatan menjadi tuan 

rumah, Tiongkok lansung menyusul pada tahun 1990, Jepang 1994 dan Thailand 

1998. Pada tahun 2002, Korea Selatan kembali ditunjuk menjadi tuan rumah akan 

tetapi venue pelaksanaan berpindah ke Busan. Asian Games ke 14 dibuka oleh 

Perdana Menteri Kim Dae-Jung di Stadion Aryamehr. Ini menjadi sejarah Asian 

Games dimana 44 anggota Olympic Council of Asia (OCA) ikut serta dalam pesta 



olahraga terbesar di benua Asia (Pramudya, Asian Games 2002, persaingan Korea 

Selatan dan Cina berlanjut, 2018). Afghanistan dan Korea Utara turut tergabung 

dalam 44 anggota tersebut. 

Pada edisi Asian Games ke 15 wilayah timur tengah menjadi tuan rumah 

setelah hampir cukup lama tidak mencicipi menjadi penyelenggara dan negara 

tersebut adalah Qatar. Asian Games ke 15 dibuka oleh Emir dan Hamad bin Khalifa 

Al Thani, upacara yang dilakukan di Khalifa International Stadium pada 1 desember 

2006. Acara yang di hadiri oleh cukup banyak penonton serta pemimpin negera-

negara Timur Tengah kala itu. Baliknya Asian Games ke Timur Tengah turut 

menegaskan kepada mata internasional adanya sebuah kebanggaan bagi pemimpin 

negara-negara Timur Tengah. Ambisi Qatar mengebu-gebu dimana mereka ingin 

membuat negara lain kagum dengan upacara Opening Ceremony bahkan mereka 

merekrut konduktor yang pernah terlibat dalam acara pembukaan Olimpiaden 2000 

yaitu David Atkins. Qatar memasukan banyak hal berunsur ke arab-araban dalam 

upacara pembukaan tersebut (Prambadi, Asian Games 2006, rentetan kontroversi di 

Tanah Jazirah, 2018). 

Tahun 2010 adalah pembuktian bagi juara bertahan Asian Games yaitu negara 

Tiongkok menjadi tuan rumah dan berlaga mempertahankan status juara bertahan 

Asian Games di kandang sendiri. Tiongkok pernah menjad tuan rumah sebelumnya, 

akan tetapi kali ini bertempat di Guangzhou sebelumnya ia diadakan di Beijing. 

Ambisi Tiongkok kali ini bukan Cuma sebatas menjadi juara bertahan akan tetap ia 

menjadi Asian Games terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Guangzhou adalah 

venue utama akan tetapi Tiongkok tetap menambah dimana mereka menggunakan 

tiga kota satelit Dongguan, Foshan, dan Shanwei. Tercacat bahwa venue yang 

digunakan untuk ajang ini adalah 53 dan itu sudah termasuk 11 venue baru yang 



khusus dibangun hanya untuk Asian Games ke-16. Bukan mudah Tiongkok 

menyelenggarakan Asian Games ke-16, sebelumnya pada tahun 2008 terjadinya krisis 

ekonomi global dan berdampak pada Asian Games. Sempat terjadi pergolakan karena 

dikhatirkan Tiongkok tidak mampu menyelenggarakan pesta olahraga ini. Seiring 

berjalannya waktu, Tiongkok membuktikan perekonomiannya tetap stabil (Zulfikar, 

Asian Games 2010, bukti kekuatan ekonomi cina, 2018). 

Masuk pada Asian Games ke-17, Korea Selatan ditunjuk menjadi tuan rumah 

untuk tahun 2014. Korea Selatan memilih untuk menunjukkan bahwa asia memiliki 

banyak keragaman. Korea Selatan turut menunjukkan sikap menggaungkan 

perdamaian dengan negara tetangganya Korea Utara. Ini adalah untuk ketiga kalinya 

Korea Selatan ditunjuk menjadi tuan rumah kembali yang pertama pada tahun 1986 di 

Seoul dan 2002 di Busan. 

Terakhir Indonesia adalah negara yang dipercayai oleh OCA untuk 

menyelenggarakan Asian Games ke 18. Sebelumnya, Indonesia memang pernah 

menjadi tuan rumah akan tetapi itu sudah cukup lama di era pemerintahan Presiden 

pertama Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia menunjukkan bahwa siap menjadi 

negara penyelenggara selepas Vietnam mengundurkan diri dari kesiapan sebagai tuan 

rumah dikarenakan krisis ekonomi internal negara tersebut sendiri (Syafina, 2018). 

Inilah yang membuatkan Indonesia pasca mengalami kekalahan dalam pencalonan 

diri sebagai tuan rumah Asian Games ditunjuk kembali untuk menjadi tuan rumah. 

Perlu digaris bawahi Vietnam mundur dari kursi sebagai tuan rumah selepas 2 tahun 

ditunjuk sebagai tuan rumah pada 2012. Alhasil, Indonesia masih memiliki waktu 4 

tahun untuk mempersiapkan diri sebagai penyelenggara Asian Games ke-18. 

B. Pencapaian Negara Penyelenggara Asian Games 

1. Asian Games 1986 (Korea Selatan). 



Korea Selatan sebelumnya sempat ditunjuk untuk menjadi tuan rumah pada 1970, 

akan tetapi adanya ancaman keamanan dari Korea Utara membuat Korea Selatan 

membatalkan niat tersebut dan menyerahkan status tuan rumah ke Thailand untuk 

edisi tersebut. Di edisi ke-10 terjadinya boikot terhadap beberapa negara oleh tuan 

rumah sendiri. Korea Selatan menetapkan status boikot terhadap 12 pada tahun 

tersebut. Partisipasi atlet dari 27 negara di Korea Selatan sebanyak 4,839 atlet yang 

diterjunkan untuk berjuang meraih medali untuk negara masing-masing. Cabang 

olahraga yang di pertandingkan sebanyak 25 untuk edisi ke-10. Adanya cabang 

olahraga baru yang diadakan antaranya, judo, taekwondo, dan lomba bersepeda 

kategori wanita. Salah satu atlet Jepang Shigenobu Murofushi dari cabang olahraga 

pelempar hammer menuliskan namanya di sejarah Asian Games dimana ia berhasil 

memenangkan emas untuk kelima kalinya secara berturut-turut dari tahun 1970 

hingga 1986). Walaupun Shigenobu melakar sejarah sebanyak lima kali tapi ia gagal 

menjadi bintang Asian Games 1986 dimana Payyoli Express erhasil meraih empat 

medali emas dan satu perak dan menjadikan dia pemenang medali emas cabang atletik 

terbesar di Seoul dikala itu (Sopia & Yuwanto, Asian Games 1986, boikot sejumlah 

negara, 2018) 

Asian Games ke 10 menandakan persaingan dalam merebut medali antara tuan rumah 

dan Tiongkok. Tiongkok terus unggul menjadi pemimpin Asian Games untuk edisi ini 

dan tuan rumah menduduki posisi kedua. Tiongkok berhasil membawa 94 medali 

emas, 82 perak, dan 46 perunggu membuat mereka membawa sebanyak 222 medali 

ke tangan atlet Tiongkok. Korea Selatan sebagai tuan rumah membawa 93 medali 

emas, 55 perak dan 76 perunggu total medali yang di raih 224 Cuma selisih 2 medali 

dari Tiongkok. Posisi ketiga ditempati oleh Jepang yang berhasil meraih 58 emas, 76 

perak dan 77 perunggu total medali diraih adalah 211 medali. Menyusul dibawahnya 



ada Iran yang diposisi ke empat, India di posisi ke 5 dan Indonesia sendiri menempati 

tempat ke sepuluh selepas mengoleksi sebanyak 1 emas, 5 perak dan 4 perunggu saja 

(Sopia & Yuwanto, Asian Games 1986, boikot sejumlah negara, 2018). 

2. Asian Games 1990 (Tiongkok). 

Asian Games ke- 11 adalah panggung bagi para atlet Tiongkok terus mendominasi 

status Raja Benua Asia. Tampil dikadang sendiri membuat semangat terbakar 

membara untuk menguasai tahta sebagai status juara bertahan. Status sebagai juara 

pada tahun 1982 dan 1986 membawa Tiongkok mulus menduduki kursi tuan rumah 

pada tahun 1990. Kesempatan menjadi tuan rumah tidak disia-siakan oleh Tiongkok, 

pemerintah dan masyarakat kompak menyelenggarakan pesta ini bersama dan 

memperkenalkan segala hal tentang Tiongkok ke dunia internasional lewat pesta ini 

(Prambadi, 2018). 

Maskot yang diberi nama Panpan adalah maskot rasmi Asian Games 1990. Panpan 

sendiri adalah panda, kita ketahui bahwa panda adalah hewan asli dari Tiongkok. 

Disini Tiongkok menegaskan keinginan bahwa mereka ingin dikenal sebagai negara 

yang punya identitas. Logo Asian Games 1990 sendiri di ambil dari gambar tembok 

cina sebagai bangunan bersejarah untuk membentuk huruf ‘A’ sebagai simbol untuk 

kata ‘Asia’. Asian Games 1990 dibuka oleh Presiden Yang Shangkun. Stadion 

Pekerja dipakai untuk kegiatan utama dalam pembukaan dan penutupan. Disini turut 

adanya hagemony dari Tiongkok dalam menunjukkan identitas mereka salah satunya 

sebagai pengukuhan identitas Tiongkok sebagai negara yang mengutamakan kerja 

keras sebagai ideologi bangsa. Sebelumnya pada tahun 1986, adanya isu terorisme 

yang disebar mampu diantisipasi oleh tuan rumah dengan baik (Prambadi, 2018).  

Ambisi besar para atlet Tiongkok untuk tidak memalukan status tuan rumah membuat 

mereka mendapat kekuatan berlipat ganda. Dapat dilihat dalam perolehan medali di 



klasemen akhir. Tiongkok dengan gagahnya berdiri kokah di puncak klasemen 

dengan meraih 183 emas, 107 perak, dan 51 perunggu. Tiongkok sudah berleluasa 

dalam perolehan medali sejak hari pertama.  Tiongkok turut berhasil mendominasi 

banyak cabang lomba yang dipertandingkan.  Sebanyak 27 cabang olahraga yang di 

pertandingkan dan 6.122 orang atlet yang ikut serta (Prambadi, 2018).  

Korea Selatan masih terus menjadi runner up untuk Asian Games ke- 11. Korea 

Selatan meraih 181 medali, 54 emas, 54 perak, dan 73 perunggu. Kali ini, jarak yang 

terbentang cukup selisih jauh sebelumnya hanya 2 medali yang memisahkan akan 

tetapi kali ini hampir tidak dapat dikejar lagi oleh seluruh negara yang berpartisipasi 

dalam pesta olahraga ini. Hasil dari ini, menunjukkan bahwa Tiongkok cukup berhasil 

dalam menyelenggarakan pesta olahraga ini dengan cukup meriah dan mendominasi 

status sebagai juara bertahan tak terkalahkan (Prambadi, 2018). 

3. Asian Games 1994 (Hiroshima, Jepang) 

Jepang menjadi tuan rumah untuk edisi Asian Games ke- 12 yang diadakan di 

Hiroshima pada tahun 1994. Jepang mengangkat tema utama tentang mempromosikan 

perdamaian dan harmoni antara negara-negara Asia. Hiroshima sebelumnya adalah 

wilayah Jepang yang terkena bom atom pertama pada Perang Dunia II. Ini adalah cara 

Jepang untuk mengangkat isu bagaimana dunia itu harus damai. Ini juga adalah 

pertama kalinya dalam sejarah Asian Games, venue acara diadakan di kota non-ibu 

kota negara tuan rumah dibawah pimpinan Sheikh Ahnad Al-Sabah, presiden OCA 

yang baru terpilih. Ini adalah untuk kedua kalinya Jepang menjadi tuan rumah selepas 

tahun 1958 yang diadakan di Tokyo (Sopia, 2018). 

Jepang tertarik dengan tema perdamaian, Kamboja, yang selama bertahun-tehun 

mengalami perselisihan sipil akhirnya kembali ke Asian Games setelah cukup lama 

tidak berpartisipasi. Keikutsertaan atlet kali ini sebanyak 6,828 dan sudah termasuk 



official team yang ikut serta dari 42 negara. Jepang sebagai tuan rumah menduduki 

posisi runner-up dengan 64 emas, 75 perak, dan 79 perunggu jumlah keseluruhan 218 

medali. Tiongkok masih terus kukuh sebagai raja Asian Games dengan menduduki 

posisi pertama dengan meraup 125 emas, 83 perak, dan 58 perunggu jumlah 

keseluruhan di peroleh 226 medali (Sopia, 2018). 

4. Asian Games 1998 (Thailand). 

Asian Games ke-13 diselenggarakan oleh Thailand pada tahun 1998. Jika dicermati, 

Indonesia dan Thailand baru saja keluar dari krisis moneter yang terjadi di Asia pada 

tahun 1997. Thailand menghadapi krisis moneter pada bulan Mei 1997, perlu di 

ketahui nilai baht terhadap mata uang asing tiba-tiba jatuh setelah pemerintah 

Thailand memaksakan diri menggunakan sistem kurs mengambang. Tapi itu tidak 

menjadi penghalang bagi Thailand untuk menjadi tuan rumah Asian Games ke-17 

(Zulfikar, 2018). 

Thailand mengalahkan Indonesia dan Taipei dalam perebutan tuan rumah Asian 

Games 1998. Thailand memenangi status tuan rumah dengan meraup 20 suara Taipei 

10 suara, dan Indonesia 7 suara. Pasca keluar dari krisis moneter tentu ini tidak mudah 

bagi Thailand untuk menyelenggarakan sebuah pesta olahraga Asia tapi dipatah kan 

dengan bukti mereka berhasil menggelar 367 event, dengan 36 induk cabang olahraga 

dan 6.554 atlet dan team official dari 41 negara. Dalam pengalaman 

menyelenggarakan Asian Games, Thailand tidak diragukan lagi keberhasilan dalam 

menyelenggarakan hal tersebut. Thailand kali ini sukses menggelar Asian Games 

hanya menggunakan tiga venue utama saja, yakni Hua Mark, Muang Thong Thani, 

dan Thammasat University. Tidak seperti Jepang yang menjadi runner-up di tahun 

1994 di kandang sendiri, Thailand hanya mampu duduk di posisi ke empat saja seperti 

biasanya Tingkok gagah memuncaki posisi Asian Games disusul Korea Selatan dan 



Jepang (Zulfikar, 2018). Walaupun duduk di posisi keempat ini sudah membuktikan 

dari penyelenggaraan Thailand kembali berhasil membuat sebuah sejarah tersediri 

untuk diakui oleh dunia internasional. 

5. Asian Games 2002 (Busan, Korea Selatan). 

Pasca 4 tahun setelah Thailand berhasil menyelenggarakan Asian Games ke-13, obor 

api olahraga Asia kembali ke Korea Selatan tepatnya di kota Busan. K ehadiran atlet 

kali ini di Asian Games meningkat menjadi 7.000 atlet dari 44 negara dan sebanyak 

38 cabang olahraga yang di pertandingkan. Busan adalah kota kedua di Korea Selatan 

setelah Seoul pada tahun 1986 menjadi venue Asian Games (Pramudya, 2018).  

Ada cabang olahraga baru dipertandingkan kali ini yakni binaraga di pesta olahraga 

empat tahunan sekali. Ini menjadi prestasi dan sejarah bagi Korea Selatan sendiri 

dimana seluruh anggota OCA ikut serta dalam pesta olahraga ini termasuk Korea 

Utara yang pernah memberi ancaman kepada Korea Selatan. Posisi tuan rumah pada 

perebutan kasta medali masih belum bisa memintas Tiongkok yang terus melaju di 

atas angin. Korea Selatan kembali harus puas mendapatkan posisi runner-up dan 

Tiongkok menjadi raja tahunan Asian Games tanpa kalah. Lambang yang di pakai 

untuk Asian Games ke-14 bermotif gelombang laut biru dalam bentuk taegeuk, yang 

memberi arti Busan dan Korea. Ini juga tentang mengekspresikan citra pembangunan 

dan persatuan rakyat Asia dan dua kekuatan dinamis yang terjalin erat. Ini 

menunjukkan karakter Busan sebagai venue Asian Games (Pramudya, 2018).  

Turut menjadi sebuah prestasi dan apresiasi Korea Utara yang menjadi negara 

debutan di Asian games berhasil meraih 33 medali, yakni 9 emas, 11 perak dan 19 

perunggu. 

6. Asian Games 2006 (Qatar) 



Asian Games ke-15 kembali ke tanah Jazirah, Doha sebagai venue utama negara 

Qatar dalam penyelenggaraan pesta olahraga bernuansa kearab-araban ini.  Qatar 

mempersiapkan pembukaan luar biasa untuk menunjukkan nuansa Arab dimata 

seluruh atlet dan negara yang bertanding. Acara di hadiri oleh para petinggi negara di 

Timur Tengah dengan disaksikan sebanyak 50 ribu lebih penonton yang memadati 

stadion untuk menyaksikan acara tersebut. Kehadiran para pemimpin petinggi 

beberapa negara arab menunjukkan bahwa penyelenggara sedang melalukan sebuah 

hagemony terhadap masyarakat dunia tentang kebanggaan mereka menjadi tuan 

rumah Asian Games setelah lama tidak ditanah Jazirah (Prambadi, 2018). 

Penyelenggara mendapat pujian dari OCA sebagai negara yang paling sukses dalam 

mengelarkan pesta olahraga empat tahun sekali ini. Jumlah atlet yang diterjunkan oleh 

semua negara yang berpartisipasi sebanyak 9.520 ribu atlet dan akan merebutkan 

medali di 39 cabang olahraga yang dipertandingkan (Pramudya, 2018). Walaupun 

megah melakukan acara pembukaan dalam penyambutan atlet Asian Games, Qatar 

memiliki beberapa sisi kekurangan dalam penyelenggaraan. Ada beberapa dampak 

negatif yang di hadapi dimana sudah terjadi beberapa hal kontroversi sejak hari 

pertama. Salah satu hal yang mendapat kritikan pedas adalah pasca upacara 

pembukaan di dalam stadion selesai, venue tersebut diguyur hujan dan peserta yang di 

luar stadion kembali beranjak masuk ke stadion untuk berlindung akan tetapi panitia 

menolak dan tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke stadion (Prambadi, 2018).  

Panitia tetap berkeras untuk tidak memberikan perlindungan kepada para atlet 

sehingga ratusan duto kontestan Asian Games berlari menuju bus masing-masing 

untuk berteduh dari hujan. Akan tetapi, panitia tidak mampu mengatur kekacauan 

tersebut sehingga terjadinya aksi saling dorong. Salah satu  Chef de Mission Filipna 

Butch Ramirez menjadi korban dari aksi dorong mendorong tersebut. Dia memiliki 



riwayat asma dan dikala itu asmanya kambuh dan beruntung nyawanya masih bisa 

terselamatkan. Masuk kepada isu kontroversi di gelanggang. Panitia melakukan 

sebuah kebijakan yang tak masuk akala dimana mendiskualifikasi atlet dengan 

tuduhan membabi buta. Petinju Malaysia untuk kelas bantam, Sazali Samad mendapat 

tuduhan mengunakan doping akan tetapi tuduhan itu tanpa melakukan tes terlebih 

dahulu. Hal paling menjadi sejarah kelam di Asian Games Qatar adalah tewasnya 

seorang atlet Korea Selatan di lapangan lomba kuda. Dengan cuaca hujan lebat 

menguyur venue untuk lomba berkuda Kim Hyung Chil tewas ketika menjalani 

lompatan kedepan di nombor cross country. Akhirnya dilakukan investigasi oleh 

komiter organisasi Asian Games. Alhasil, penyebab kematian Kim dipengaruhi besar 

oleh kondisi trek yang jauh dari ideal. Panitia dianggap lalai kerana tidak mampu 

mengondisikan trek tetap layak pakai meski pun diguyur hujan (Pramudya, 2018). 

7. Asian Games 2010 (Tiongkok). 

Tiongkok pada edisi ke 16 Asian Games menjadi tuan rumah sekali gus menjadi 

negara yang tangguh dalam perekonomian dimana pada tahun 2008 Tiongkok baru 

saja menyelesaikan menyelenggarakan pesta olahraga berskala seluruh dunia. Ini 

menunjukkan bagaimana kekuatan Tiongkok dalam mempersiapkan sebuah pesta 

besar. Guangzhou menjadi venue utama untuk Asian Games ke-16 padad tahun 2010, 

Asian Games Guangzhou sendiri menjadi terbesar sepanjang sejarah. Dongguan, 

Foshan, dan Shanwei turut dioperasikan untuk menjadi tempat venue Asian Games 

2010.  Sebanyak 9.704 ribu atlet yang berpartisipasi pada multievent terbesar setelah 

olimpiade. Jelas, kali ini Asian Games menelan biaya yang cukup besar dimana baru 

saja terjadi krisis ekonomi global. Tiongkok menunjukkan gagahnya mereka 

walaupun terkena dampak krisis ekonomi global tetapi masih tetap mampu 

menyelenggarakan Asian Games dengan meriah (Zulfikar, 2018).  



Keberhasilan terbaik Tiongkok adalah langkah mengatasi permasalahan polusi udara 

yang terjadi. Perlu diketahui. Olimpiade sendiri Tiongkok sudah berusaha 

memberikan langkah terbaik dimana mereka mengeluarkan dana banyak untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Perintah Tiongkok meminta 32 pabrik kimia 

berhenti beroperasi sejak tahun 2009 agar dapat memulihkan udara sekitar sebelum 

masuk ke Asian Games nanti. Tiongkok juga melarang adanya limbah udara di 11 

kota selama Asian Games berlansung.  

Kerja keras dan semangat Tiongokok membuahkan hasil manis dimana mereka masih 

tetap mampu bertahan sebagai pemimpin puncak medali setiap Asian Games dihelat. 

Tiongkok mengoleksi 199 medali emas, 119 perak dan 98 perunggu total yang 

dikumpulkan adalah 416 medali dan di susul oleh Korea Selatan dengan 232 medali 

dan Jepang 216 medali (Zulfikar, 2018).  

8. Asian Games 2014 (Korea Selatan) 

Untuk ketiga kalinya, Korea Selatan kembali menjadi negara penyelenggara untuk 

mewadahi para atlet dari negara Asia untuk merebut medali yang dipertandingkan. 

Asian Games ke 17 ini mengangkat identitas keragaman Asia. Korea Selatan 

melaungkan slogan “Diversity Shines Here”. Korea Selatan turut menjelaskan slogan 

ini adalah bentuk dalam merepresentasikan dan menyoroti pentingnya keragaman 

yang ada di Asia dalam sejarah, budaya, dan agama (Sopia, 2018).  

Korea menunjukkan semangat besar tersebut dengan memasang bendera-bendera 

negara partisan di bentang setinggi-tingginya. Turut digemakan kalimat dalam bahasa 

Korea, “Pyeonghwaui sumgyeol, asiaui mirae”, Breath of Peace, Future of Asia jika 

diterjemah dalam bahasa ingris. Ini adalah bentuk simbol perdamaian untuk Asia, 

sebenarnya ini juga bentuk dimana Korea Selatan terus berusaha dan melaungkan 

perdamaian dengan negara tetangganya yakni Korea Utara (Sopia, 2018).  



Opening Ceremony Asian Games ke 17 sangat megah dengan kehadiran bintang aris 

musik Korea Selatan PSY yang membawakan lagu serta goyangan “Gangnam Style” 

menjadi sorotan utama dalam acara tersebut. Meningkatnya K-pop turut dijadikan alat 

diplomasi Korea Selatan dengan menghadirkan Exo, CNBlu, dan Sistar, serta pianis 

China Lang Lang. Jang Jin sebagai pengarah artistik upacara pembukaan Asian gmes 

menjelaskan bahwa kali ini mereka memilih tujuan yang berbeda dibandingkan 

upacara-upacara untuk acara olah raga yang lain beberapa tahun belakangan (kompas, 

2014). 

Perebutan medali dan prestasi para negara yang bersaing tetap diungguli oleh juara 

bertahan tanpa goyah yakni Tiongkok. Selepas mempertahankan status juara di 

kandang sendiri, kini Tiongkok menujukan kembali seberapa tangguhnya status juara 

kepada negara tirai bambu tersebut. Koleksi medali yang berhasil diraup oleh 

Tiongkok sebanyak 342 medali, 151 emas, 108 perak, dan 83 perunggu. Ini 

sebenarnya menujukan adanya penurunan dari beberapa cabang olahraga yang gagal 

jaga oleh Tiongkok sebelumnya di Asian Games ke-16 Tiongkok mengoleksi 416 

medali. Tuan rumah memposisikan diri sebagai runner-up dimana berhasil membawa 

234 medali yakni 79 emas, 71 perak, dan 84 perunggu. Beberapa cabang olahraga 

yang gagal di jajah berhasil di takluki oleh Korea Selatan (Neonnub, 2014) 

C. Kesimpulan 

Asian Games pada mulanya adalah Far Eastern Championship yang hanya 

diikuti oleh Jepang, Filipina dan Tiongkok. Ini dibentuk bertujuan untuk 

menunjukkan rasa kerjasama antara ketiga negara tersebut dan mempertandingkan 

olahraga berskala kecil. Far Eastern Championship tidak bertahan lama dikarenakan 

Jepang menyerang Tiongkok pada tahun 1938 dan memiliki masalah persengketaan 

untuk merebut Filipina menjadi wilayah jajahan. 



Pasca banyaknya negara di benua Asia mendapatkan kemerdekaan atas 

penjajah, munculnya ambisi masing-masing untuk mendapatkan panggung dalam 

berkompetisi untuk menunjukkan taring dan kekuatan negara masing-masing tanpa 

harus melewati jalur kekerasan. Asian Games terbentuk pertama kalinya hasil dari 

pertemuan di Olimpiade London 1948 dimana perwakilan kontigen dari India 

mengusulkan kepada pemimpin kontigen negara-negara Asia untuk mengadakan 

sebuah pesta olahraga berskala Asia. Resminya terbentuk Federasi Atletik adalah 

untuk menunjukkan bahwa negara Asia sudah mulai terwadahi untuk melakukan 

sebuah acara sendiri tanpa harus bergabung dengan benua lainnya. 

Asian Games pertama di New Delhi, India menunjukkan kepada dunia bahwa 

negara Asia sudah bisa berdiri diatas kakinya sendiri. Memang banyak hal yang 

menimbulkan persilihan paham dalam penyelenggaraan edisi yang awalnya. Terutama 

paling berbekas adalah Indonesia menolak keras Israel untuk ikut serta dalam Asian 

Games kala itu. 

Asian Games sudah memasuki edisi ke – 18, dapat dilihat negara-negara 

penyelenggara semuanya berhasil melakukan sebuah dobrakan baru untuk melakukan 

sebuah penyelenggaraan event beskala mega sport event. Dengan posisi Thailand 

paling banyak menjadi tuan rumah dikarenakan beberapa masalah dari tuan rumah 

yang sudah di calonkan pada sidang AGF. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


