
BAB III 

PERJALANAN ASIAN GAMES DI INDONESIA, POLITIK LUAR NEGERI 

INDONESIA, DAN BANTUAN DANA UNTUK ASIAN GAMES 2018. 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang perjalanan Asian Games di Indonesia berserta aspek 

ekonomi masyarkat yang di dapatkan, politik luar negeri Indonesia di Asian Games 2018, 

serta bantuan dana yang di dapatkan untuk menyelenggarakan Asian Games 2018. 

A. Perjalanan Asian Games di Indonesia 

Pasca Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia dibawah 

Presiden Soekarno lanjut ingin unjuk gigi di panggung internasional. Akan tetapi 

transisi Indonesia mendapatkan kemerdekaan masih ingin direbut kembali oleh 

Belanda dan mengambil hampir 5 tahun dari 1945 – 1950 untuk Indonesia terus 

berjuang mengamankan wilayah kedaulatan diri sendiri. Dikarenakan itu, Indonesia 

terhambat untuk muncul ke panggung internasional, salah satunya tampil di pesta 

olahraga internasional yakni Olimpiade yang belum kesampaian diwaktu itu. 

Walaupun belum dapat masuk kedalam panggung internasional, Indonesia malah 

membangun niat dan meningkatkan kekuatannya dalam olahraga. Bentuk dari 

kekuatan tersebut adalah dengan berdirinya Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 

tahun 1947 yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sudah terbentuknya 

KOI belum mampu membawa Indonesia untuk berpartisipasi dalam Olimpiade yang 

diselenggarakan di Inggris pada tahun 1948 dikarenakan keadaan yang belum 

memungkinkan untuk Indonesia turun dalam ajang tersebut (Lutan, Indonesia and the 

Asian Games: Sport, Nationalism and the "New Order", 2007).  

Indonesia gagal mengirimkan delegasi untuk ke Olimpiade di London pada 

tahun 1948. Dengan kejadian ini, menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat 



Indonesia mengenai beberapa hal dan faktor yang salah satunya adalah faktor 

kesiapan dan potensi identitas bangsa yang dapat diraih melalui ajang dan pesta 

olahraga tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memulai inisiatif dengan 

mengusulkan untuk mengadakan kompetisi olahraga tingkat nasional. Hasil dari 

usulan ketua KOI pertama, lahirlah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang untuk 

pertama kalinya di selenggarakan di Solo tahun 1948 (Lutan, Indonesia and the Asian 

Games: Sport, Nationalism and the "New Order", 2007). Bendera PON pertama 

dibawa dari Yogyakarta ke Solo pada tanggal 8 September 1948.  

Secara resmi Indonesia menyatakan kesiapan serta keinginan untuk menjadi 

tuan rumah Asian Games pertama kalinya di pertemuan AGF di New Delhi, India 

berkaitan dengan pelaksanaan Asian Games I pada tahun 1951, akan tetapi niat 

tersebut masih belum berhasil (Lutan, 2007). Proposal yang diajukan oleh Indonesia 

pada sidang AGF di India pada tahun 1951 untuk menjadi tuan rumah Asian Games II 

pada tahun 1954 masih belum berhasil dikarenakan banyak anggota dari AGF belum 

yakin untuk menjamin kelansungan pesta olahraga tersebut di Indonesia (Sekretariat 

Negara, 2004). Manila menjadi pilihan para anggota AGF untuk menjadi 

penyelenggara Asian Games II tahun 1954 (Lutan, 2007). Masuk pada dekade 1950-

an, sektor perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perusahaan milik Belanda. 

Dengan kuatnya beberapa perusahaan yang sudah masuk dan beroperasi sejak 

pemerintahan kolonial Belanda membuat para tokoh pemimpin Indonesia 

memunculkan gagasan baru dengan membuat “ekonomi nasional” atau dikenali 

dengan “nasionalisasi ekonomi” (Kanumoyoso, 2000). Kondisi perpolitikan dan 

keamanan Indonesia diwaktu itu masih diwarnai gangguan dari keamanan dan 

berbagai kecaman.  



Namun hal tersebut, tidak dapat mengoyangkan niat, keinginan dan keseriusan 

Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Pada sidang AGF di Manila, 

sekali lagi Indonesia dengan lantang menyuarakan kesiapan diri untuk maju menjadi 

tuan rumah Asian Games III. Hasrat Indonesia disampaikan pada sidang AGF di 

Manila, bersamaan dengan berlansungnya Asian Games ke II pada tahun 1954 (Lutan, 

2007). Sekali lagi, Indonesia belum mendapat kepercayaan dari negara anggota dalam 

AGF terhadap kemampuan Indonesia untuk menjamin keberlansungan serta 

kelancaran Asian Games III untuk tahun 1958. Negara anggota memutuskan untuk 

memilih Tokyo sebagai destinasi tuan rumah Asian Games ke III dan dapat menjamin 

penyelenggaan pesta olahraga tersebut (Lutan, 2007). 

Pada tahun 1955, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah dalam Konferensi 

Asia Afrika (KAA), pada 18-24 April bertempat di Bandung. Dengan status menjadi 

tuan rumah ini membantu pemerintah dalam mengangkat citra bangsa Indonesia di 

mata dunia. Indonesia semakin bergairah pasca berhasil menyelenggarakan kegiatan 

berstandar internasional yakni Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dan 

menambahkan ambisi besar Indonesia untuk mencapai hasrat dalam meyelenggarakan 

kegiatan berkelas internasiona termasuk Asian Games. Indonesia menyelenggarakan 

kegiatan berstandar internasional juga turut mencari dukungan dari negara-negara 

Asia yang tergabung dalam AGF dan memberikan keseriusan penuh terhadap 

penyelenggaraan tersebut. Buktinya, Olimpiadae tahun 1956 yang di selenggarakan di 

Melbourne, Australia, dengan delegasi yang dikirim oleh Indonesia tidak segan-segan 

menyatakan hasrat Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games ke IV untuk 

tahun 1962 (Lutan, 2007). Ini menunjukan bahwa gairah serta semangat membara 

yang ditunjukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu sangat besar dan 

bersemangat untuk membangun citra dan nama baik bangsa di mata dunia. Selain itu 



keseriusan yang di tunjukan adalah dengan berperan aktif dalam pergaulan dunia 

terutama dalam memperjuangkan sebuah perubahan dalam tatanan dunia baru. Yang 

dimaksudkan dengan dunia baru adalah sebua keamanan, tenteram, tertib dan saling 

menghormati antara yang lain. Ini adalah hal penting yang diharapkan dapat menjadi 

modal di mata dunia dengan adanya kerjasama maupun kegiatan internasional baik 

dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial (Mimbar Indonesia, 1958). 

Indonesia terus menanam motivasi untuk menjadi tuan rumah pada Asian 

Games ke IV pada tahun 1962. Alasan terbesar Indonesia sangat bergairah adalah 

yang pertama untuk mengangkat nama, harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata 

dunia. Kedua, untuk meningkatkan prestasi para atlet Indonesia dan siap untuk 

mengharumkan nama Indonesia di mata dunia internasional (Committee Asian 

Games, 1962). Dua hal tersebut menjadi titik penting bagi pemerintah Indonesia yang 

merasa perlu adanya revolusi mental dan keolahragaan yang menjadi bagian dari 

national building bagi pemerintah. Ini juga adalah usaha dalam meningkatkan 

pembangunan mental, moril spiritual, sarana dan prasarana, beserta prestasi olahraga 

di Indonesia (Committee Asian Games, 1962).  

Pada Asian Games ke III yang berlansung di Tokyo, Jepang tahun 1958, turut 

dilakukan pemilihan untuk negara yang siap menjadi tuan rumah Asian Games 

berikutnya edisi IV. Tiga negara hadir mengajukan proposal kesiapan menjadi tuan 

rumah. Negara tersebut adalah Indonesia, Taiwan dan Pakistan. Dalam perhitungan 

untuk menjadi tuan rumah, Indonesia dan Pakistan menjadi dua kandidat tuan rumah 

yang bersaing sangat ketat. Akan tetapi, kemenangan berpihak kepada Indonesia 

dengan memperoleh 22 suara untuk Indonesia, dan 20 suara untuk Karachi dan 1 

gugur. Keputusan Asian Games Federation (AGF) pada 23 Mei 1958 yang telah 

menetapkan Indonesia menjadi tuan rumah untuk edisi IV di Jakarta sempat 



memunculkan reaksi tidak percaya dan keraguan terhadap kemampuan Indonesia 

sebagai negara yang terpilih untuk menyelenggarakan Asian Games IV. Salah satu 

media massa dari Singapura yakni Straits Times menuliskan artikel yang menohok 

bangsa Indonesia dengan judul utama “Lonceng Kematian Asian Games telah 

berbunyi di Jakarta”. Ini adalah hal yang wajar sebenarnya, Indonesia dikala itu 

memang belum memiliki banyak fasilitas olahraga yang bertaraf internasional. Selain 

itu juga, fasilitas pendukung seperti tempat penginapan untuk atlet belum tersedia 

banyak. Turut jadi pertimbangan dimana kondisi ekonomi, politik dan keamanan di 

Indonesia kala itu cukup terbilang tidak stabil dengan adanya beberapa kali 

pemberontakan. 

Dari segi persiapan, Indonesia pertamanya membentuk Dewan Asian 

Indonesia (DAGI) dibawah pimpinan Menteri Penerangan Maladi. Tugas dari DAGI 

adalah mempersiapakn pokok-pokok dasar atau blue print pelaksanaan Asian Games. 

Dalam blue print tersebut, terdapat beberapa hal yakni nama cabang olahraga yang di 

pertandingkan, sportvenues, pembangunan perkampungan internasional, 

perkampungan pria dan wanita, dan beberapa hal lagi. Turut tercatat pembangunan 

dari segi hotel yang dibangun juga. Ini semua adalah untuk memenuhi syarat yang 

diajukan oleh AGF untuk Indonesia dalam menjadi tuan rumah. Pembangunan Gelora 

Senayan berserta fasilitas yang memenuhi syarat internasional jelas memakan biaya 

yang cukup besar dan tidak sedikit. Indonesia dikala itu mengunakan pinjaman luar 

negeri. Dana sangat terkuras dimana tahun pertama memerlukan dana yang cukup 

besar. Selain itu, pembangunan stadion utama di serahkan kepada salah satu tim ahli 

dari Uni Soviet, untuk pembangunan hotel di percayai kepada ahli dari Jepang. 

Pinjaman yang tercatat dari luar ada sekitar 60% dan selebihnya di selesaikan oleh 

Indonesia sendiri.  



B. Politik Luar Negeri Indonesia di Asian Games 2018 

Asian Games ke -18 tidak terlepas dari sebuah kepentingan bagi negara 

penyelenggara sendiri yakni Indonesia. Menurut Perwita dan Yani dalam bukunya, 

politik luar negeri adalah suatu alat atau perangkat yang digunakan untuk 

mempertahankan atau memajukan suatu kepentingan nasional dalm percaturan dunia 

internasional, melalui strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil 

keputusan yang disebut sebagaik kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005). 

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi pada sidang pers tahunan 

Menteri Luar Negeri Indonesia 2018 menjelaskan tentang beberapa strategi dan fokus 

Indonesia dalam politik luar negeri tahun tersebut. Ada delapan fokus yang dijelaskan 

oleh Menlu RI dalam sidang pers tersebut di Jakarta. Pada fokus ketiga yang 

dijelaskan adalah memastikan kesuksesan beberapa perhelatan penting pada tahun 

2018. Ia menjelaskan dalam pidatonya memastikan kesuksesan Asian Games di 

Jakarta dan Palembang, Our Ocean Conference di Bali, Pertemuan Tahunan 

International Monetary Fund and World Bank Group (IMF-WB), dan Pertemuan 

World Conference on Creative Economy 2018 (Marsudi, 2018). 

Langkah yang dilakukan oleh Menlu RI untuk mengencarkan politik luar 

negeri Indonesia dengan melakukan promosi Asian Games 2018 di Forum Asean. 

Menteri Luar Negeri Indonesia dalam pertemuan pleno Menlu ASEAN yang 

bertempat di Singapura pada bulan Agustus 2018 menghimbau para Menlu ASEAN 

untuk menjadikan Asian Games sebagai momentum untuk mempromosikan semangat 

persahabatan dikalangan masyarakat Asia sendiri. Selain itu, Menlu RI juga 

menjelaskan terkait Asian Games juga sebagai promosi terhadap perdamaian di 

kawasan. Menlu RI juga berkesempatan memberikan 3 maskot Asian Games yaitu 

Bhin Bhin, Atung, dan Kaka kepada Menlu ASEAN dan Sekjen ASEAN serta 



mengajak para Menlu yang berpastisipasi ikut mendedikasikan foto bersama dengan 

ketiga maskot Asian Games 2018 (CNN, 2018) 

Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Sidang 

Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia bertempat di Gedung Nusantara MPR 

RI, Jakarta. Joko Widodo menjelaskan Indonesia akan menjamu kontigen dari 45 

negara yang bertanding untuk Asian Games di Indonesia 2018. Ia melibatkan 

sebanyak 11.000 atlet dan 5.500 official dan ini yang terbesar di sepanjang sejarah 

Asian Games. Ia turut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, 

Asian Games adalah ajang untuk menunjukkan keapda dunia bahwa bangsa Indonesia 

adalah tuan rumah yang baik, bangsa yang memiliki prestasi, bangsa yang juar, dan 

menjunjung tinggi semangat fair play bahkan Indonesia siap menadi yang terdepan 

dalam mengangkat posisi Asia di mata dunia. Presiden Joko Widodo juga mengatakan 

kepercayaan dunia ini harus ditunaikan sebaik-baiknya. Dunia juga sangat 

menghargai rekam jejak diplomasi Indonesia, terutama diplomasi perdamaian dan 

diplomasi kemanusiaan Indonesia yang sangat menonjo (Staff Kepresiden, 2018). 

Olahraga memang sudah sering menjadi alat dalam diplomasi terutama untuk 

perdamaian dunia. Pada tahun 1971, Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan 

diplomasi pingpong dengan tujuan untuk meredakan ketegangan hubungan kedua 

negara tersebut. Demikian pula dengan dihelatnya Asian Games 2018 di Indonesia. 

Ini harus memiliki kontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Menurut 

Direktur Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Aziz 

Nurwahyudi, Asian Games harus memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, 

meningkatkan semangat persaudaraan melalui people to people contact, dan 

memajukan pembangunan sosial. Ia turut meningkatkan mutu kesehatan serta mutu 



pendidikan bagi masyarakat Indonesia sendiri.  Asian Games 2018 turut digunakan 

sebagai kebesaran Indonesia. Hal terpenting yang ingin ditunjukkan adalah Indonesia 

mampu menyelenggarakan pesta olahraga besar di tingkat dunia, mampu membangun 

vanue agenda yang canggi, wilayahnya yang luas dan kaya, kekayaan dalam budaya, 

masyarakat sangat beragam dan harmonis serta memiliki nilai-nilai luhur Bhinneka 

Tunggal Ika. Masyarakat dalam diplomasi turut mampu menjadi pelaku dengan 

bermitra, membangun jejaring, mempromosikan aset, menyebarluaskan informasi, 

serta people to people contact (Fitriyanto, 2018). 

Indonesia juga semakin gencar melakukan politik luar negerinya salah satunya 

adalah promosi Asian Games 2018 terhadap negara Jordan. Melalui KBRI Amman 

dan Jordan Olympic Committee (JOC) mengelarkan kampanye promosi Asian Games 

2018 kepada masyarakat Yordania, sekaligus sebagai bentuk dukungan masyaraktnya 

bagi para atlet negara Yordania yang akan berangkat ke Indonesia untuk bertanding di 

pesta olahraga terbesar di Asia. Disini Yordania akan memberangkatkan sebanyak 

100 anggota, termasuk atlet, tim pendukung dan awak medianya. Keberangkatan 

Delegasi Yordania ke Indonesia juga lansung dipimpin oleh Presiden JOC, yakni 

Pangeran Faisal Bin Hussien. Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Andy 

Rachmianto, dan Sekjen JOC, Nasser Majali, membentuk komitmen bersama dalam 

mempromosikan Asian Games 2018 di Yordania. Terlihat jeals dimana 

diselenggarakan Asian Games 2018 Fun Run: Road to Jakarta and Palembang, Pada 7 

Juli 2018, di King Hussien Park Yordania. Acara tersebut dibuka lansung oleh 

Pangeran Faisal dan didampingi Menteri Pemuda dan Olah Raga Yordania Makram 

Al Qaisi. Duta Besar RI Andy turut bersama para diaspora Indonesia berpartisipasi 

dalam acara fun run dan turut berbaur bersama masyarakat Yordania yang ikut serta 

dalam acara tersebut. Dubes RI untuk Yordania dan Palestina diberikan kesempatan 



untuk menjelaskan kondisi dan persiapan Asian Games 2018 kepada masyarakat 

Yordania. Ia turut menjelaskan dari persiapan pembangunan infrastruktur sampai 

dengan jenis kuliner yang dapat di nikmati selama di Indonesia. Turut adanya 

diplomasi dalam sektor parawisata yang disampaikan oleh Andy dalam kesempatan 

tersebut. Ia menjelaskan promosi tentang obyek wisata di Indonesia, khususnya 

destinasi baru seperti 10 New Bali. Pada acara tersebut para pengujung juga 

berkesempatan untuk mencoba berbagai produk buatan dari Indonesia yang menjadi 

sponsor acara Road to Jakarta dan Palembang. Mulai dari makanan ringan, mie instan, 

sampai produk kopi instan Indonesia. Turut dihibur dengan penampilan tarian Ondel-

Ondel Betawi. Selain itu, tidak ketinggalan Dubes Ri dan para Staf KBRI Amman 

menari dengan iringan musik “Goyang Maumere” dan “Goyang Dumang”. Ini juga 

upaya Indonesia dalam mengunakan people to people contact guna mempereratkan 

hubungan antara kedua negara. Indonesia murni disini membangun citra kepada 

masyarakat Yordania dengan adanya agenda ini dimana turut adanya kegiatan bersih-

bersih lokasi acara pasca selesai (Kemlu RI, 2018).  

Beberapa kali dapat dilihat bahwa Asian Games akan dijadikan tempat 

diplomasi dalam perdamaian. Indonesia terus melaungkan hal tersebut beberapa kali 

di dunia Internasional. Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Ketua Komite 

Olympic Palestina Jibril Mahmoud Muhammad Rajoub menjelaskan bahwa Asian 

Games ke-18 dijadi kan sebagai sebuah energi bagi perjuangan Palestina dalam 

perdamaian dan persaudaraan antar dua negara (Stefanie, 2018). Sambutan hangat 

dari masyarakat Indonesia terhadap kontigen Palestina turut membuat sebuah 

apresiasi bagi Indonesia. Jelas, Indonesia mendapat apresiasi secara lansung dari 

Palestina terkait hal tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi 

turut menjelaskan selama ini konsistenya Indonesia terhadap perjuangan rakyat 



Palestina dapat dilihat secara lansung dan tidak dapat di goyangkan. Semangat Asian 

Games hendaknya dapat dijadikan energi baru dalam perjuangan Palestina. Masih 

sama hal yang dilaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada saat berlansungnya Asian 

Games ini memberikan platform dan forum untuk memperkukuhkan persatuan antara 

satu sama lain (Suryana, 2018).  Pada pertemuan antara Indonesia dan Amerika 

Serikat yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Amerika Serikat oleh Menteri 

Luar Negeri Mike Pompeo turut di sentuh terkait Asian Games. Presiden Joko 

Widodo menjelaskan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tentang isu global 

yakni adalah mengenai Palestina. Presiden Joko Widodo sangat menginginkan agar 

isu Palestina di kelola dengan baik. Ia menjelaskan terjadinya kesalahan dalam 

mengelola isu Palestina menyebabkan instabilitas, dihanya dikawasan Timur Tengan 

akan tetapi juga dunia. Presiden Joko Widodo juga berpendirian tentang two state 

solution adalah opsi satu-satunya bagi kemajuan proses perdamaian. Bahkan Menteri 

Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Palestina adalah 

prioritas politik luar negeri Indonesia. Asian Games ke-18 juga memperlihatkan 

kepada dunia terkait bersatunya Korea Selatan dan Korea Utara dibawah satu bendera. 

Presiden Joko Widodo memiliki harapan dari ajang Asian Games di Indonesia mampu 

merekatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang selama ini 

bersengketa. Ini bentuk komitmen Indonesia selama ini mendukung terkait terciptanya 

perdamaian di Semenanjung Korea. Indonesia akan mengunakan Asian Games ke-18 

sebagai event yang mampu mengeratkan hubungan antara dua Korea tersebut. Selain 

itu Asian Games juga menjadai sarana untuk membangun kepercayaan antar dua 

negara tersebut. Indonesia ingin memberikan sebuah kontribusi di dalam trust and 

confidence building (Pendayagunaan, 2018). 

C. Bantuan Dana Asian Games 2018 



Sebuah pesta yang besar pasti akan menghabiskan biaya yang cukup banyak. 

Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani membeberkan terkait dan yang dikeluarkan 

oleh Indonesia selama penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Ia 

sebelumnya memberikan apresiasi terhadap keberhasilan menyelenggarakan Asian 

Games ke-18 dan besarnya antuasias masyarakat dalam mendukung Asian Games. 

Menkue menjelaskan bahwa Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 

hampir mencecah 8,2 triliun rupiah. Biaya tersebut adalah dari APBN 2015-2018 

yang dikelola lansung oleh kepanitiaan Asian Games yakni Indonesia Asian Games 

2018 Organizing Committe (INASGOC) bersama dengan Kementerian Pemuda dan 

Olahraga. Semua rincian INASGOC mengunakan dana tersebut untuk seluruh 

pesiapan, pembukaan, penyelenggaraan sehingga tuntasnya Asian Games 2018 

(Lavinda, 2018). 

Untuk pertama kalinya, dana APBN yang dikeluarkan adalah untuk persiapan 

atau pembinaan atlet dalam masa dari tahun 2015-2018. Pembinaan untuk atlet 

menghabiskan biaya APBN sebesar 2,1 triliun rupiah dan itu sudah termasuk untuk 

bonus bagi para atlet, pelatih, dan official team. Atlet yang akan siap untuk mewakili 

negara dalam Asian Games 2018 diberi pembinaan atlet dan memerlukan waktu 

panjang untuk latihan di dalam dan bahkan diterbangkan keluar negeri untuk 

persiapan dan pembinaan. Hasil dari Asian Games 2018 diharapkan menjadi batu 

loncatan bagi para atlet Indonesia untuk mempersiaplan di menuju pesta olahraga 

dunia yakni Olimpiade pada tahun 2020. Pada tahapan investasi sektor konstruksi 

kota Jakarta dan Palembang ia menghabiskan cukup besar biayanya yakni 13,7 triliun 

rupiah. Fasilitas yang ada dikawasan Senayan, Jakarta dan di Jakabaring, Palembang 

dapat dinikmati seperti kawasan olahraga, infrastruktur seperi jalan dan termasuk 

LRT ini dapat dinikmati oleh masyarakat pasca Asian Games. Ia juga menjadi 



persiapan bagi kegiatan olahraga tingkat internasional yang mungkin akan 

diselenggarakan di Indonesia kedepannya (Lavinda, 2018).  

Dengan dana yang sebanyak ini dikeluarkan tuan rumah sebagai 

penyelenggara pesta olahraga. Ini juga hasil dari bantuan dan kerjasama antara 

pemerintah dan para pemilik perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Tercatat ada 

sebanyak 9 sponsor resmi dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta. 

Kerjasama tersebut untuk menyukseskan acara Asian Games adalah dari Alfamart, 

Grab Indonesia, Aqua, PT Indofood Sukses Makmur, Samsung Indonesia, PT 

Sinarmas APP, PT Amerta Otsuka Indah, SsangYong Infomation Communication, 

dan PT Astra Internasional. Dipetik dari sambutan Wakil Presiden Indonesia Jusuf 

Kalla di kantornya, ia menjelaskan bahwa Asian Games 2018 mendapat suntikan dana 

sebanyak 57 juta dolar AS setara dengan 771 miliar rupiah dari kesembilan 

perusahaan swasta tersebut. Wakil Presiden Indonesia turut menjelaskan bahwa akan 

ada 4 miliar mata akan menonton pesta olahraga ini dan ini turut menjadikan sebuah 

pengenalan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia tersebut kepada mata internasional 

(Harahap, 9 Sponsor Suntik Dana Rp 771 Miliar untuk Asian Games 2018, 2017).  

PT Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas perusahaan swasta yang berkontribusi 

secara resmi dalam penghelatan Asian Games 2018. Sinar Mas memberikan 

dukungan penuh secara kerjasama sponsorship dan turut membangun sebuah gedung 

bowling centre yang teletak di Palembang akan menjadi salah satu venue olahraga 

dengan total dana yang dikeluarkan mencecah dari 26 miliar rupiah. Sinar Mas 

memberikan dukungan yakni bantuan dana secara tunai sebesar 4 juta dolar AS, 

produk dari Sinar Mas kertas fotokopi Sinar Dunia (SiDu) sebagai Official Paper, dan 

tisu Paseo sebagai Official Tissue yang akan di pakai saat penyelenggaraan Asian 

Games 2018. Sinar Mas turut memberikan bantuan untuk renovasi melalui unit usaha 



Sinarmas Land sebanyak 16 gedung olahraga yang ada di Jakarta dan sekitarnya 

nantinya akan di gunakan oleh para atlet untuk berlatih menghadapi Asian Games 

2018. Total biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi gedung tersebut adalah 70 

miliar rupiah. Sehari selepas dilakukan penandatangan kerjasama tersebut, Wakil 

Presiden Indonesia Jusuf Kalla lansung melakukan peninjauan tentang 

perkembaganan pembangunan sarana olahraga di Palembang. Gedung pertama yang 

dikunjungi adalah Bowling Centre yang dibangun oleh PT APP Sinar Mas. Ini adalah 

bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap dukungan perusahaan 

swasta yang ikut serta memeriahkan Asian Games dan selaku tuan rumah juga 

(SinarMas, 2017). 

PT Indofood Sukses Makmur perusahaan swasta yang turut ikut melontakan 

bantuan dari segi dana untuk perhelatan Asian Games 2018. Vice Director of Revenue 

Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) menjelaskan dana yang 

diberikan tidak kurang sebanyak 10 juta dolar AS untuk menjadi official partner 

Asian Games 2018. Indofood adalah produk yang sudah mencapai banyak pelosok di 

Indonesia maka dari itu masuknya Indofood dalam jajaran official partner dapat 

meningkatkan penetrasi promosi Asian Games (Dwijayanto, 2018). PT Indofood 

Sukses Makmur selain memberikan bantuan dana, ia turut menggelar beragama 

agenda dan kegiatan agar demam Asian Games makin membara dan bergelora di 

lingkungan masyarakat. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan adalah apresiasi 

kepada para atlet legendaris Indonesia di Rumah Indofood, peluncuran micrositer 

Indofood, Torch Relay Tour, lari bersama pada Car Free Day. Puncak rangkaian 

kampanye Indofood Asian Games di Torch Relay Tour dimana Indomie, Pop Mie, 

dan Indomilk berpartisipasi secara khusus. Pastisipasi khusus yang ditunjukan adalah 

dengan iklan yang mengambil inspirasi dari 4 atlet kebangsaan Indonesia. Iklan 



tersebut dalam waktu dekat akan kejar tayang di berbagai media iklan. Ini bentuk 

marketing yang dilakukan dengan memeriahkan sekaligus mengingatkan masyarakat 

tentang olahraga terbesar di Asia. PT Indofood turut memeasarkan di 80 negara 

termasuk ke negara-negara Asia (Setyaningsih, 2018). 

Samsung Indonesia sponsorship dan official partner ketiga bagi Asian Games 

2018. Sebelumnya, Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo) menyinggung soal gelaran Asian Games Jakarta dan Palembang di sela 

acara Indonesia Next Apps (INA) 4.0. Menkominfo meminta kepada Samsung secara 

lansung untuk menjadi sponsor pada pesta olahraga se-Asia yang akan 

diselenggarakan di Indonesia. Menkominfo mengharapkan Samsung mampu 

memanfaatkan bukan untuk sebagai sponsor saja tapi juga memamerkan berbagai 

teknologi yang khusus untuk multi-sport event. Ia turut menjelaskan kesediaan dari 

kemenkominfo untuk bekerjasama dengan Samsung untuk mengembangkan aplikasi 

untuk Asian Games 2018 (Putra, 2017).  

Samsung Electronic Indonesia mengumumkan secara resmi bahwa ia menjadi 

sponsorship resmi Asian Games 2018. Samsung pada Asian Games akan membentuk 

Samsung Galaxy Team yang bertugas menyebarkan momen-momen seru Asian 

Games 2018 keseluruhan pada masyarakat Asia. Samsung Galaxy Team turut di 

dukung oleh figur dari berbagai media dan kalangan masyarakat yakni Dian Sastro, 

Hamish Daud, Nicolas Saputra, Mikha Tambayong, Vidi Aldiano, Chicco Jerikho, 

Adipati Dolken, dna Ringgo Agus (Salamuddin, 2018). Selain itu, Samsung juga 

membekali sejumlah produk smartphone kepada para panitia pelaksana Asian Games 

2018 atau INASGOC. Samsung memberikan bentuk bantuan berupa televisi di wisma 

atlet dan termasuk smartphone dan turut memberikan bantuan berupa uang tunai. Dari 



pihak Samsung enggan menjelaskan seberapa banyak bantuan dari uang tunai yang di 

berikan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 (Anjungroso, 2018). 

Aqua menjadi minuman resmi untuk Asian Games ke-18 itu ditunjukkan pasca 

penandatanganan kesepakatan antara INASGOC dan Aqua. Aqua akan memberikan 

air mineral dalam kemasan (AMDK) selama berlansungnya pesta olahraga Asian 

Games di Jakarta dan Palembang. Aqua melalui Vice President General Secretary 

Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto menjelaskan bahwa PT Tirta Investama 

selaku produsen Aqua dalam mendukung perkembangan olahraga Indonesia telah 

lama dilakukan sebelum Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games. 

Komitmen dari perusahaan yang menjalankan sebuah bisnis dan menjunjung tinggi 

etika bisnis secara profesional membuat nama Aqua menjadi merek paling dikenal di 

kalangan masyarakat (Bramantoro, 2017). 

Semangat Astra, Semangat Indonesia slogan yang dilaungkan oleh PT Astra 

Internasional Tbk menyambut acara Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang. 

PT Astra mendukung penuh keberlansungan Asian Games 2018 dan menjadi Official 

Prestige Patner dalam kegiatan tersebut. PT Astra memberikan kontribusi kepada 

Asian Games ke-18 dikarenakan sejalan dengan filosopi Astra (Catur Dharma) yang 

menjelaskan menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. PT Astra sudah 

mulai berpartisipasi dalam torch relay Asian Games 2018 yang berlansung di 10 kota 

di Indonesia. Solo, Denpasar, Mataram, Sorong, Makassar, Banjarmasin, Sumatera 

Utara, Palembang, Bandung dan Jakarta. Bagi Astra, kesempatan berkontribusi untuk 

bangsa melalui pelaksanaan Asian Games 2018 adalah yang terpenting. Ini dapat 

dilihat dimana PT Astra menurunkan para koordinator wilayah Grup Astra di kota-

kota bersangkutan, dan didukung oleh karyawan Grup Astra sendiri (Astra, 2018). 



Selain itu, Astra mengadakan beberapa acara yang melewati obar Asian 

Games, yaitu di kota Palembang dan Denpasar. Acara di dua kota ini akan diadakan di 

Kampung Berseri Astra Palembang dan Denpasar. Hal ini dilakukan bersamaan 

dengan adanya kampanye Astra Festival Kampung Berseri Astra. Kampung Berseri 

Astra adalah bentuk dari kontribusi sosial Astra untuk masyarakat dengan konsep 

pengembangan terintegrasi antara 4 pilar program CSR yang mencakup pilar 

pendidikan, kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan (Astra, 2018). Melalui Chief 

Of Corporate Communications, Sosial Responsibility and Security PT Astra 

Internasional Tbk Pongky Pamungkas ia me njanjikan 200 kenderaan transportasi 

INASGOC siap akan dipergunakan untuk keberlansungan pesta olahraga Asian 

Games ke – 18 nantinya (Sundoro, 2018). 

Soyjoy dan Pocari Sweat menandatangani kesepakatan dalam bentuk 

kerjasama antara INASGOC dengan nilai 7 juta dollar AS.  Kedua produk tersebut 

berasal dari Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd yang secara resmi telah menjadi Official 

Patner bagi Asian Games 2018. Dana yang dicurahkan oleh Otsuka Pharmaceutical 

sebanyak 5 juta dollar AS secara tunai dan 2 juta dollar AS berupa produk. Pocari 

Sweat akan menjadi minuman isotonik ekslusif selama keberlansungan Asian Games 

nanti. Semua atlet yang bertanding di Asian Games akan dibekali minuman Pocari 

Sweat dan camilan Soyjoy (Gewati, 2017).  

D. Kesimpulan 

Indonesia sudah memasuki dua kali sebagai tuan rumah dan penyelenggara 

pesta olahraga berskala internasional seperti Asian Games. Sebelumnya memang 

Indonesia sudah pernah menjadi tuan rumah di ajang mega sport seperti Sea Games 

yang berskala Asia Tenggara saja pada tahun 2011. Sebuah perhelatan agenda 

berskala internasional sangat memberikan dampak yang besar bagi negara tersebut. 



Jika dilihat pada tahun 1962, Indonesia sudah berkali-kali sebelumnya mengajukan 

proposal kepada AGF untuk menjadi penyelenggara Asian Games pada tahun 1954 

dan 1958 akan tapi terus ditolak dikarenakan belum mendapatkan kepercayaan dari 

negara anggota di dalam AGF. Pasca Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan 

untuk menyelenggarakan Asian Games, ia mendapatkan kritik dari beberapa media 

yang menyatakan sebuah kematian di Asian Games saat Indonesia menjadi tuan 

rumah. Akan tetapi itu semua dijawab oleh persiapan Indonesia dengan merubah 

banyak hal demi persiapan Asian Games. 

Selain itu, Indonesia memanfaatkan momentum Asian Games 2018 menjadi 

lahan politik luar negeri Indonesia. Gencarnya promosi serta dan menggunakan 

penyelenggaraan agenda tidak hanya di Indonesia akan tetapi di luar negeri juga. 

Bahkan, olahraga adalah salah satu alat diplomasi terutama dalam perdamaian dunia. 

Asian Games ke – 18 di jadikan wadah untuk melakukan diplomasi budaya dan 

memperkenalkan banyak hal tentang Indonesia. 

Indonesia di Asian Games mendapatkan banyak sponsor dari lokal. Terdapat 9 

sponsor yang memberikan banyak kontribusi besar dalam penghelatan pesta olahraga 

ini. Sebagai contoh, salah satu sponsor adalah PT Aqua yang memberikan dana dan 

mempromosikan tentang Asian Games ke dunia. Alhasil, dengan banyaknya 

kontribusi dari sponsor memberikan banyak dampak dari berbagai sektor terutama 

membantu terkait finansial Asian Games 2018. 

 


