
BAB IV 

PENGARUH ASIAN GAMES 2018 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 

INDONESIA 

 Setelah penjabaran tentang sejarah Asian Games dan prestasi negara yang menjadi 

penyelenggara Asian Games pada bab II, serta perjalanan Asian Games di Indonesia di bab 

III, maka pada bab IV penulis akan menjelaskan tentang hal yang mendasari bagaimana 

pengaruh Asian Games terhadap perekonomian Indonesia. 

 Dalam menjawab permasalahan ini penulis akan mengunakan teori sistem politik dari 

David Easton. Easton menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi 

kebijakan luar negeri suatu negara yakni input, output, feedback dan lingkungan. Penulis 

akan berfokus pada input dan output serta feedback untuk menjawab persoalan terkait 

pengaruh Asian Games dalam perekonomian Indonesia 

 Dari empat aspek yang telah di kategorikan David Easton, tiga dari aspek tersebut 

sejalan dengan pembahasan adalah input, output, serta feedback , nanti akan dapat 

menjelaskan bagaimana pengaruh Asian Games terhadap perekonomian Indonesia. 

A. Pengaruh Asian Games dalam Peningkatan Ekonomi Indonesia  

Asian Games ke-18 sebelumnya adalah milik Vietnam saat terpilih di 

konferensi yang mengagalkan niat Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi 

tersebut. Berita mengejutkan datang dari Vietnam, melalui Perdana Menteri Nguyen 

Tan Dung mengatakan Vietnam tidak berpengalaman menjadi tuan rumah 

pertandingan olah raga yang besar, dan turut menyatakan bahwa negara yang 

dipimpinnya sedang menghadapi kesulitan sosial dan ekonomi juga (Brown, 2014). 

Perkiraan dana untuk penyelenggaraan Asian Games sekitar 150 juta dolar Amerika 

Serikat. Akan tetapi, ada juga pihak yang memperkirakan biaya tersebut jauh lebih 

tinggi. Ini yang dirasakan negara Vietnam sebelum siap menyatakan mundur dari 



kerusi penyelenggara Asian Games ke-18. Bahkan mundurnya Vietnam sangat di 

apresiasi dan di sambut baik oleh Ekonom Nguyen Quang A (Brown, 2014). 

Asian Games memerlukan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan 

pesta olahraga terbesar di benua Asia ini. Bahkan menurut The Economist dalam 

tulisan yang di keluarkan berjudul Sporting Mega Event Just Say Now, yang 

menjelaskan tentang efek riak ekonomi yang sangat besar jika suatu Negara menjadi 

tuan rumah dengan standar bertaraf internasional (Zimbalist, 2015). Olaraga menjadi 

sumber pembangunan identitas sebuah negara dan menjadi lahan pasar bagi devisa 

untuk negara bahkan masyarakat. Selain itu, olahraga turut membangun dalam sektor 

proyek infrastuktur dan mendukung strategi pembangunan ekonomi suatu negara 

(Boettcher & Hobkinson, 2014).  

Asian Games pertama kali menjejakkan sejarahnya di Indonesia pada tahun 

1962 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Perlu diketahui bahwa 

perekonomian Indonesia pada dekade 1950 sangat lemah dan sulit. Akan tetapi, itu 

tidak melemahkan ambisi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games sehingga 

mendapat kepercayaan anggota yang bergabung dalam OCA dalam 

menyelenggarakan Asian Games 1962 di Jakarta. Motivasi Indonesia dibawah 

Soekarno sendiri adalah demi menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa 

yang besar dan kuat meskipun baru saja lepas dari jajahan dan merdeka. Strategi 

politik luar negeri yang di bangun oleh Soekarno dengan unjuk gigi di pentas 

internasional salah satu cara adalah dengan menjadi penyelenggara Asian Games di 

kala itu. Soekarno merasa perlu adanya pengangkatan nama, harkat, derajat, serta 

martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Soekarno sendiri ingin 

menunjukkan prestasi negara Indonesia dalam bidang olahraga pada mata dunia 

Internasional (Firdausi, 2018). 



Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Asian Games ke-18 banyak 

menuai pujian. Indonesia berhasil mendapatkan pujian dari Olympic Council of Asia 

(OCA) bahkan banyak pengakuan internasional terhadap Indonesia dalam 

menyelenggarakna Asian Games 2018 (Harahap, 3 bukti kesuksesan Indonesia 

menjadi tuan rumah Asian Games 2018, 2018). Kemegahan Opening Caremony yang 

berlansung di Stadion Gelora Bung Karno ramuan istimewa sendiri bagi Indonesia. 

Pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018, menjelaskan kesiapan Indonesia 

dalam penyelenggaraan pesta ini. Tidak lebih dari 6.000 orang yang menjadi 

pendukung acara, dari mulai penari, penyari, kru dan semua tim yang memberikan 

kontribusinya untuk ikut mensukseskan pesta olahraga tersebut (Nelsi, 2018). 

Pembukaan dihidangkan dengan aksi pemimpin Republik Indonesia yaitu 

Presiden Joko Widodo masuk menuju ke Stadion Gelora Bung Karno dengan 

membawa motor Yamaha FZ1 yang meriuhkan seluruh stadion dengan di iringin 

Paspampres dan melambaikan tangan kepada seluruh jutaan mata yang hadir di 

Stadion Gelora Bung Karno (Nelsi, 2018). Bahkan media asing seperti Tiongkok dan 

Korea Selatan turut memberikan aksinya di media lokal negara masing-masing. 

Insight, media dari koria menuliskan judul yang sudah diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia “Presiden Indonesia Datang Menggunakan Sepeda Motor dan Hadir di 

Pembukaan Asian Games” dan insight turut menampilkan cuplikan gambar Presiden 

Joko Widodo sedang menaiki motor yang ia kendarai. Sedangkan Xinhua Sports 

memberitakan dengan judul “Cool! Indonesia President Joko Widodo riding a 

motorcycle into the spectacular opening ceremony of Asian Games 2018” dan 

menampilkan beberapa cuplikan gambar Presiden Joko Widodo sedang menaiki 

motornya dalam arena Stadion Gelora Bung Karno (Purnamasari, 2018).  



Penyelenggaraan dalam pesta olahraga berstandar internasional sangat 

menguras dana sebagai tuan rumah. Indonesia sudah menghabiskan total biaya APBN 

sebanyaknya Rp8,2 triliun untuk penyelenggaraan Asian Games dari mulai persiapan. 

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menjelaskan dana mulai 

di keluarkan untuk pembinaan atlet sehingga bonus. Untuk persiapan dan pembinaan 

atlet dari tahun 2015-2018 telah dibiayai sebesar Rp2,1 triliun dan sudah termasuk 

bonus untuk atlet, pelatih dan official yang mendampingi. Sri Mulyani turut 

menegaskan ini sebagai batu loncatan untuk menuju Olimpiade 2020 nantinya. Selain 

itu, dari sektor infrastruktur turut memberikan pengeluaran dana yang lumayan cukup 

besar. Pemerintah telah mengeluarkan dana sehingga mencapai Rp 13,7 triliun untuk 

investasi sektor konstruksi kota Jakarta dan Palembang (Shemi, 2018). 

Kementerian PPN/Bappernas melalui siaran pers menjelaskan tentang 

memaksimalkan dampak ekonomi Asian Games 2018 untuk Indonesia. Bambang 

Brodjonegoro sleaku Menteri PPN/ Kepala Bappenas menjelaskan bahwa ada dampak 

ekonomi secara lansung pada Indonesia dengan penyelenggaraan Asian Games k -18 

di Jakarta dan Palembang. Ini di lihat melalui investasi pemerintah untuk 

pembangunan infrastruktur dan sarana yang disiapkan dan pengeluaran wisatawan 

mancanegara dan nusantara. Menurut Bambang, ada dampak second round effect 

yang terjadi kerana adanya efek pengganda terhadap perekonomian sehingga dapat 

menyebabkan terciptanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan 

pendapatan untuk masyarakat. Dampak dari Asiaan Games 2018 juga berkontribusi 

lansung terhadap Produk Domestik Bruto (PBD) negara dan pertumbuhan ekonomi 

dalam negara (Afandi, 2018).  

Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan dampak lansung Asian Games 

2018 bagi ekonomi di DKI Jakarta mencapai Rp 22,0 triliun pada periode 2016-2018. 



Jumlah tersebut hasil dari investasi konstruksi sebesar Rp 13,7 triliun dari tahun 2016-

2018 dan untuk operasionalisasi penyelenggaraan senilai Rp 5,8 triliun dari tahun 

2016-2018. Dari pengeluaran pengunjung dan wisatawan dari mancanegara dan 

domestik sebesar Rp 2,6 triliun untuk tahun 2018.  Jakarta sebagai lokasi dari Asian 

Games diperkirakan akan dikunjungi dan jumlahnya akan bertambah mencapai 

408.400 orang dengan rincian 154.069 adalah wisatawan dari mancanegara dan 

254.332 adalah wisatawan yang berasal dari nusantara. Untuk lokasi di Sumatera, 

Palembang menjadi pusat dalam penyelenggaraan Asian Games ke – 18. Bappenas 

mengeluarkan prediksi wilayah Sumatera Selatan akan mendapatkan dampak 

ekonomi secara lansung mencapai Rp 18,5 triliun, yang di dapatkan hasil dair 

investasi konstruksi senilai Rp 15,4 triliun dalam tahun 2015-2018 (Afandi, 2018).  

I. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia memberikan suntikan dan tekanan 

untuk mempersiapan venue atau arena perebutan medali di Asian Games akan 

dilaksanakan. Pasca mundurnya Vietnam, membuat Indonesia harus siap apa pun 

kondisinya. Melihat pada sektor pembangunan infrastruktur yang dilakukan bahwa 

banyak sekali perombakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Demi 

memberikan sebuah citra yang baik di mata dunia, Presiden Joko Widodo mengebu-

gebu dan bersemangat membangun infrastruktur dan menjadikan ia sebagai motivasi. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan kepada masyarakat bahwa “dampak 

pembangunan” akan dirasakan oleh negara penyelenggara. Biasanya jika terjadi 

penghelatan sebuah pesta olahraga selalu ada dampak pembangunan yang bagus 

setelah penyelenggaraan multi-event. Hal yang sama diulang kembali untuk 

menjadikan Asian Games sebagai bentuk tanda kesuksesan Asian Games 2018 ini 

adalah pembangunan dan infrastruktur. Ini yang diharapkan mampu menjadi salah 



satu citra bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Asian Games. Ini tak main-main, 

Asian Games 2018 tak hanya melakukan renovasi di Stadion Gelora Bung Karno akan 

tetap di DKI Jakarta, turut dibangun kampung atlet di daerah kemayoran. Velendrome 

Rawamangun dan Equestrian Park Pulomas sebagai arena balap sepeda dan pacuan 

kuda (Adam, 2018). Wisma Atlet Kemayoran adalah salah satu percepatan 

pembangunan yang dapat dilihat secara nyata. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terus menggenjot pembangunan infrastruktur 

untuk Asian Games 2018 di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pembangunan wisma 

lancar tanpa halangan akan tetapi renovasi di Stadion Gelora Bung Karno Tersendat 

(Aditiasari, 2016).  

Laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur Asian Games 2018 pada 5 

Desember 2016, kedua arena yakni wisma atlet dan Stadion Gelora Bung Karno 

mengalami perkembangan yang berbeda. Menteri PURP, Mochamad Basuki 

Hadimuljono optimis bahwa pembangunan dan renovasi untuk Asian Games di 

wilayah DKI Jakarta akan selesai tepat waktu. Ia turut menjelaskan ini akan selesai 

sesuai target pada Oktober 2017. Wisma atlet Kemayoran akan memiliki 10 menara. 

Tiga menara rumah susun dibangun pada Blok C2 diatas lahan seluas 27.654 meter 

persegi dengan kapasitas 1.932 unit hunian. Tujuh menara lainnya ada di Blok D10 

yang dibangun diatas lahan seluas 79.400 meter persegi dengan 5.494 unit hunian. 

Semua pembangunan wisma atlet di kebut pada tahun 2017 (Aditiasari, 2016).  

Sedangkan renovasi yang dilakukan di venue Asian Games Palembang 

terutama wismanya atlet yang bagian dari kompleks Jakabaring Sport City Center. 

Wisma Atlet di Palembang tidak bisa menampung sebanyak Jakarta akan tetapi 

dengan 8 menara sudah cukup untuk menampung 2.000 atlet dan official team. 8 

menara tersebut adalah 3 lama dan 5 adalah menara baru (Alexander H. , 2018).  



Renovasi Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi venue utama dalam Asian 

Games yakni Jakarta dan Palembang turut selesai dalam waktu 16 bulan. Waktu yang 

terbilang singkat terutama penghelatan agenda berstandar internasional. Sebelumnya, 

renovasi di Stadion Gelora Bung Karno sempat tersedat dikarenakan beberapa 

permasalahan. Stadion Gelora Bung Karno yang sudah selesai renovasi akan di 

resmikan secara lansung oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2018. Dalam 

peresmian stadion, ia akan dihidangkan perlawanan persahabatan sektor sepak bola 

antara Indonesia dan Islandia. Ini adalah bentuk uji coba dalam rangka untuk melihat 

kualitas pencahayaan, rumput, tata suara, dan papan skor. Untuk pencahayaan 

digunakan salah satu yang terbaik yang ada di dunia (Simorangkir, 2018). 

Stadion Gelora Bung Karno direnovasi dari pencahayaan sudah berkuatan 

3.500 lux atau tiga kali lipat lebih terang dari yang sebelumnya. Namun, dengan 

menggunakan LED lighthing system, ini akan memberikan konsumsi listrik sehingga 

hemat menjadi 50 persen dari lampu konvensional dan memiliki kualitas pencahayaan 

lebih baik. Sistem pencahayaan turut terintegrasi dengan sistem tata suara yang 

berkekuatan hingga 80 ribu watt PMPO (Simorangkir, 2018).  

Untuk kualitas kursi juga lebih bagus dengan jenis satu kursi dan lipat sudah 

memenuhi standar aksesibilitas evakuasi. Ini semua sudah mengikuti standar FIFA 

dalam aspek keamanan dimana dalam kondisi darurat pun harus keluar dari stadion 

tersebut. Sebelumnya, Stadion Gelora Bung Karno melakukan perggantian jenis kursi 

yang lebih baik dimana saat ini Stadion Gelora Bung Karno sudah ada 80.000 kursi 

(Simorangkir, 2018).  

Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring turut mengalami percepatan renovasi. 

Sebelumnya, stadion ini sudah siap untuk penghelatan Asian Games. Akan tetapi, 

pada waktu laga lanjutan di Liga 1, Sriwijaya FC vs Arema FC berakhir dengan ricuh. 



Ini terjadi dikarenakan rasa kecewa para pendukung Sriwijaya FC dimana mereka 

menelan kekalahan dari tangan lawan tandang. Mereka merusak fasilitas yang paling 

parah ada kursi stadion yang di lempar (Prabowo, 2018). 

Sektor infrastruktur yang paling menjadi sorotan adalah pembangunan LRT 

Jakarta dan LRT Sumatera Selatan. Light Rail Transit (LRT) dipersiapankan untuk 

mendukung perhelatan Asian Games 2018. Ini di kebut pekerjaannya untuk selesai 

secepatnya siang dan malam. PT Jakarta Propertindo selaku penanggungjawab 

menjelaskan bahwa hal penting menuju pengoperasian kereta LRT adalah menunggu 

tahap sertifikasi. Jika sudha tersertifikasi maka proyek ini sudah bisa di operasikan. 

LRT di kebut di Jakarta salah satunya akan digunakan dalam penghelatan Asian 

Games. Penumpang dapat lansung masuk ke dalam arena balap sepeda yang ada di 

Velodrome, itu dikarenakan stasiun yang lansung teintegrasi dengan arena 

perlombaan (Hulwa, 2018).  

LRT Palembang berbeda dengan jejak pembangunan LRT Jakarta. LRT 

Palembang sukses di bangun di palembang sepanjang 25 kilometer adalah 

pembangunan LRT tercepat di dunia. Ini di sampaikan oleh Gubenur Sumatera 

Selatan Alex Noerdin yang menklaim hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa 

pembangunan LRT di Palembang menunjang kegiatan Asian Games ke-18 adalah 

tercepat di dunia kerana kurang dari tiga tahun sudah dioperasikan. LRT Palembang 

mulai dibangun pada Oktober 2015 dan selesai pada Juli 2018 (Agustiyanti, 2018).  

Ini adalah langkah untuk mengurangi masalah kemacetan yang melancar 

Indonesia di kota yang menjadi venue utama Asian Games. LRT Jakarta tidak dapat 

beroperasi dikarenakan permasalah utama adalah terkait izin yang belum turun dari 

kementerian perhubungan serta harus banyak di uji coba di kawasan Jakarta terlebih 

dahulu. 



II. Peningkatan Arus Wisatawan  

Selain itu, Asian Games ke – 18 banyak turut banyak mempengaruhi dalam 

sektor pariwisata Indonesia pada penghelatan pesta olahraga terbesar di benua Asia 

ini. Melalui Kementerian Pariwisata meluncurkan bus transportasi Wonderful Asian 

Games 2018. Ini dalam rangka untuk memaksimalkan promosi pariwisata Indonesia 

sendiri. Menteri Pariwisata menjelaskan pada peluncuran promosi tersebut bahwa 

penyelenggaraan pesta olaharaga Asian Games 2018 akan memberikan dampak yang 

tinggi dalam economi value atau direct impact yakni spending dari penonton atau 

wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Menteri pariwisata turut 

menjelaskan bahwa media value untuk event sport tourism menghasilkan pendapatan 

direct impact sebesar 170.00 wisatawan mancanegara dengan mendapatkan potensi 

devisi sebanyak Rp 3 triliun, bahkan disini Menpar memberikan prediksi bahwa 

media value akan menghasilkan lebih dari direct impact (Humas Sekretariat Kabinet, 

2018).  

Melalui Direktur Riset Savills Indonesia Anton Sitorus menjelaskan bahwa 

terdapat 4 dampak besifat secara lansung dan menjadi jangka panjang bagi Indonesia 

di Asian Games 2018. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor ini dilihat dari 

jangka pendek telah terjadi peningkatan yang sangat drastis. Sektor pariwisata dan 

perhotelan tingkat okupansinya secara lansung melesat menjadi 100 persen dari 

sebelumnya hanya 50 persen atau paling tinggi hanya 60 persen. Ini dikarenakan 

hotel-hotel yang berdekatan dengan tempat penyelenggaraan pertandingan olahraga 

mengalami tingkat keterisian sebanyak 100 persen. Salah satu hotel Harris di FX 

Sudirman, Jakarta menurut Corporate Communication Tauzia Group Yani Sinulingga, 

untuk kamar yang tersedia sudah penuh dengan pesanan selama penyelenggaraan 

Asian Games 2018 (Alexander H. B., 2018).  



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan bahwa 

sebanyak 78.854 warga dari luar Indonesia akan datang untuk menyaksikan Asian 

Games 2018 yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Bappernas 

menyatakan bahwa wisatawan mancanegara akan mendatangkan pemasukan untuk 

negara sebesar Rp 3,7 triliun. Rincian pemasukan tersebut adalah dengan masukannya 

wisatawan asing mereka akan mengeluarkan dana untuk berbelanja sehingga 

mencapai Rp 1,9 triliun, sedangkan wisatawan domestik mengeluarkan Rp 1,8 triliun 

dan akan mengangkat industri pariwisata nasional. Ketua Panitia Pelaksana Asian 

Games 2018 Erick Thohir mengatakan bahwa ada 3 destinasi hangat yang dituju oleh 

wisatawan mancanegara adalah Pulau Kemaro (Sumatera Selatan), Bali, dan Batam. 

Sedangkan Bandung menduduki posisi keempat yang dituju oleh wisatawan. 

Wisatawan mancaneagara turut banyak mengalokasikan dana mereka untuk 

pembelian suvenir dengan pendapatan Rp 655 miliar dan akomodasi atau penginapan 

dengan pemasukan Rp 521 miliar (Rida, Asian Games 2018 Membawa Dampak 

Positif untuk Indonesia, 2018). 

Asian Games turut digadang-gadang mampu memberikan dampak signifikan 

dalam pariwisata dengan kedatangan wisatawan ke Indonesia. Ketua Umum 

Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Asnawi Bahar, ia 

menjelaskan perhitungan jumlah wisatawan mancanegara berasal dari 200.000 orang 

yakni wisatawan asing untuk pendukung sepak bola. Selain itu ada 300.000 orang 

yang lainnya berasal dari atlet, pengurus atlet, supporter pendukung dari pelbagai 

cabang olahraga, pejabat pemerintah luar negeri serta wartawan. Menurut Asnawi ini 

memberikan dampak sangat luar biasa bagi sektor pariwisata Indonesia. Bahkan 

anggota Asita sudah banyak menerima tempahan untuk reservasi dari hotel dan 

tempat wisata. Di Palembang, Gubenur Sumatera Selatan tersebut sampai 



mempersiapkan rumah warga untuk menjadi alternatif  untuk menampung kehadiran 

para wisatawan ke Palembang. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 

optimis jika okupansi hotel di Jakarta akan meningkatan sebanyak 20 persen 

sementara di Palembang, okupansinya dapat meningkat sehingga 100 persen dikarena 

kamar belom masih terlalu banyak (Richard, 2018). 

III. Pembukaan Lapangan Kerja  

Asian Games tidak hanya berfokus kepada olahraga dan pembangunan 

infrastruktur yang dibangun saja. Dengan diselenggarakan Asian Games turut 

membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia sendiri di berbagai 

bidang. Pasca dihelat Asian Games, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa hasil 

dari Asian Games telah menciptakan lapangan kerja bagi 108.780 orang dan 

meningkatkan upah riil sebesar 0,03 persen. Ketua Badan Perancanaan Pembangunan 

Nasional ini turut menjelaskan sektor yang banyak membuka adalah di pembangunan 

infrastruktur dan pemugaran beberapa fasilitas pada tahun 2017 (Pitoko, 2018).  

Peluang lapangan kerja dapat dilihat mulai dari venue perlombaan diadakan. 

Di depan Istora Senayan banyak para penjual cenderamata menyediakan barang-

barang untuk dibawa oleh para pengunjung. Terdapat kipas, balon stik, bolpoin, tas 

dan lainnya yang terpampang di depan gerbang Komplek Gelora Bung Karno, 

Senayan. Menurut Erni, salah satu pedagang cendaramata Asian Games 2018 

mengatakan bahwa “jika ia mulai dari jam 14.00 wib hingga 17.00 wib ia telah 

mengantongi uang lebih dari Rp 1,5 juta” (Bisnis, 2018). 

Di sisi lain, wirausaha sosial dari UKM Duanyam yang memproduksi produk 

hasil dari anyaman daun lontar dari Nusa Tenggara Timur ang mayoritas 

mempekerjakan perempuan dari daerah sekitar Flores Timur khususnya di Pulau 

Solor. Mereka berhasil menghasilkan sebanyak 16.300 produk dan meraih 



peningkatan penjualan sebesar 66,7 persen dari penyelenggaraan Asian Games 2018. 

Selain itu, Pempek Honey yang menjadi ciri khas Palembang turut berkontribusi 

sebagai pemasok pada acara pemecahan rekor MURI dalam rangka Asian Games 

2018, berhasil menyajikan 18.818 porsi pempek ber-SNI pada 10 Agustus 2018. 

Asian Games meningkatkan penjualan Pempek Honey sebesar 20 persen (Liputan6, 

2018). 

Menurut penulis dengan data-data yang telah dipaparkan di atas dengan 

menggunakan teori sistem politik yang dirumuskan oleh David Easton terkait model 

sistem politik yang ia jelaskan dalam kategori input ,dengan terpilihnya Indonesia 

menjadi tuan rumah dari Asian Games ke -18 di Jakarta dan Palembang pada tahun 

2018, memberi pengaruh besar dalam peningkatan ekonomi melalui infrastruktur 

seperti renovasi Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta dan investasi terhadap 

pembangunan LRT serta renovasi wisma atlet dan Jakabaring Sport City di 

Palembang. Selain itu, perkembangan sektor pariwisata turut membantu menaikan 

ekonomi nasional melalui pemasukan dari wisatawan mancanegara yang cukup 

terbilang banyak dengan data yang telah dipaparkan. Sektor pariwisata memiliki 

direct impact yang dirasakan lansung oleh Indonesia. Sektor ini juga memberikan 

okupansi yang naik secara drastis di perhotelan. Dalam sektor pembukaan lapangan 

kerja dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dalam sektor tersebut, salah satu adalah 

pemasukan yang didapatkan oleh pedagang yang berjualan di depan Istora Senayan, 

Jakarta. Di sisi lain, peningkatan dalam sektor tersebut juga terlihat dengan adanya 

kontribusi dari wirausaha UKM Duanyam yang terletak di Flores. 

 

 

B. Asian Games dalam Meningkatkan Citra Indonesia di Internasional 



Dalam penhelatan sebuah acara berstandar internasional sudah pasti memiliki 

sebuah kepentingan yang ingin di capai oleh tuan rumah. Menurut David Black, ia 

menekankan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh penyelenggaraan sebuah pesta 

olahraga yang berkelas internasional pada keuntungan sektor ekonomi dan 

pembangunan. Itu sudah termasuk dalam investasi infrastruktur dan ia menjadikan 

sebuah peluang untuk mempromosikan diri untuk melebarkan investasi dalam 

pariwisata dan memiliki kemampuan untuk menarik acara yang serupa kedepannya. 

Black juga menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kerentanan sebuah identitas 

dan ekonomi politik, serta saling berkompetisi dalam dunia global dan itu membawa 

kepada penyelenggaraan sebuah kompetisi olahraga internasional (Black, 2007)..  

Asian Games ke – 18 di Indonesia adalah misi utama Indonesia untuk 

mengangkat citra baik di mata dunia internasional. Seperti yang diketahui Vietnam 

mundur dari status sebagai tuan rumah pasca dua tahun terpilihnya negara tersebut 

sebagai penyelenggara Asian Games untuk tahun 2018. Hal yang menghambat 

Vietnam untuk melanjutkan niat sebagai tuan rumah adalah permasalahan ekonomi 

yang dialami oleh negara tersebut. Alhasil, Indonesia mengalas tugas menjadi tuan 

rumah untuk Asian Games ke -18. Dengan persiapan yang sangat terbatas, Indonesia 

menyulap mata dunia dengan kesiapannya menjadi tuan rumah (Brown, 2014).  

Asian Games 2018 adalah sarana Indonesia kembali untuk unjuk gigi di dunia 

Internasional setingkat Asia. Memang sebelumnya, Indonesia sudah pernah menjadi 

tuan rumah di SEA Games 2011 akan tetapi itu hanya lingkup Asia Tenggara. Asian 

Games 1962 memberikan citra bangsa dengan kekuatan politik mescuarnya yang 

berhasil melakukan hagemony kepada banyak negara yang meragukan kesiapan 

Indonesia. Keberhasilan itu dapat dilihat dimana sampai saat ini Stadion Gelora Bung 

Karno masih gagah menjadi tempat yang dituju dalam sektor olahraga. Asian Games 



ke – 18 mendapatkan dua tempat yakni di DKI Jakarta dan Palembang. Palembang 

adalah bentuk dimana Indonesia kembali di bawah pemerintahan Presiden Joko 

Widodo membentuk citra bangsa di mata dunia. Sebelumnya, Gubernur Sumatera 

Selatan Alex Noerdin ia sudha mengebu-gebu untuk menjadi tuan rumah Asian 

Games selain Jakarta. Ia turut mengungkapkan bagaimana prosesi dan yang menjadi 

tolak ukur kenapa Palembang menjadi tuan rumah. Ada tiga alasan, pertama adalah 

belum pernah tejadinya konflik kerusuhan antara etnis, umat beragama, pengalaman 

Sumatera Selatan sebagai penyelenggara sudah tidak perlu di ragukan lagi dimana ia 

sudah berpengalaman dalam event olahraga seperti SEA Games, Islamic Solidarity 

Games, dan yang ketiga adalah kelengkapan fasilitas yang bertaraf internasional dan 

terintegrasi di satu wilayah Jakabaring Sport City. 

Energy of Asia tema yang diusungkan oleh Indonesia pada Asian Games ke-18 

ini. INASGOC menggandeng Kemenlu RI menggelar acara Diplomatic Run and 

Diplomatic Walk yang dihadiri 70 duta besar negara sahabat dan 10 diplomat 

Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah langkah untuk 

mempromosikan kesiapan Indonesia dalam mengelar agenda besar Asian Games 

(Irawan, 2018). Ini juga salah satu bentuk langkah soft power diplomacy yang 

digunakan. Pada pembukaan acara  Asian Games Invitation Tournament 2018, 

sambutan dari Menlu RI mengajak para duta besar dan diplomat untuk mempromosi 

Asian Games pada negara masing-masing dan menjelaskan tentang kesiapan 

INASGOC (Septi, 2018).  

Pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018 yang berlansung di Stadion 

Utama Gelora Bung Karno memuncaki trending topic di banyak negara. Salah satu 

negara adalah Korea Selatan. Sajian pembukaan yang sangat megah menjadikan 

euforia ajang olahraga terbesar di Asia membahana di negeri Gingseng tak lain adalah 



dikarenakan Korea Selatan dan Korea Utara berparade bersama saat masuk ke Stadion 

Utama Gelora Bung Karno. Dengan tagar #OpeningCeremonyAsianGames2018 

memuncaki media sosial twitter menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memberikan 

sebuah citra baik kepada masyarakat internasional (Jeko R, 2018). Selain itu, 

pembukaan Asian Games turut memberikan sambutan hangat dari wisatawan 

mancanegara yang hadir lansung ke Indonesia untuk menyaksikan secara lansung 

penghelatan Asian Games. Salah satu pengusaha dari Australia, James menjelaskan 

bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Indonesia untuk menunjukkan 

kapabilitasnya. Shim wisatawan dari Korea Selatan mengakui terpesona dengan 

upacara pembukan Asian Games. Ia menyebutkan momen saat obor Asian Games 

dinyalakan adalah momen paling membuat ia terpukau. Shim turut menyatakan 

bahwa Indonesia mempunyai 700 bahasa yang berbeda, tetapi pertunjukkan yang ia 

tonton menunjukkan Indonesia adalah negara yang bersatu (Ramadhan, 2018). 

Memang Asian Games bukan hanya sebatas penghelatan pesta olahraga akan 

tetapi mencerminkan kesiapan dan kesungguhan tuan rumah sendiri. Ini menjadi 

momentum Indonesia dalam menyebarkan soft power diplomacy dimata 

Internasional. Buktinya, Indonesia menuai banyak pujian terutama dari negara-negara 

yang ikut berpartisipasi. Komite Olimpiade Internasional memberikan sebuah pujian 

kepada Indonesia bahwa Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta olahraga 

berskala Asia ini. Thomas Bach sekalu Presiden IOC memberikan pujian kepada 

Indonesia secara lansung bahkan ia menjelaskan untuk membuka peluang bagi 

Indonesia untuk bisa menyelenggarakan Olimpiade sebagai tuan rumah. Bach 

mengaku kagum dengan Indonesia dalam penyelenggaraan  Asian Games 2018 adalah 

dikarenakan oleh masyarakat Indonesia sendiri, Ia terpesona dengan keramahan 



masyarakat Indonesia yang ia anggap sebagai modal besar untuk menyelenggarakan 

Olimpiade di Indonesia (Abdiel, 2018). 

Selesainya Asian Games memunculkan banyak pujian dari berbagai pihak. 

Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan ucapan selamat melalui twitternya 

memberikan selamat kepada Presiden Joko widodo dan masyarakat Indonesia yang 

mewujudkan semangat sportivitas yang luar biasa. Presiden Dewan Olimpiade Asia, 

Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah memuji Indonesia dalam pidatonya saat acara 

penutupan Asian Games. Ia mengatakan kepada semua langit pun menangis kerana 

sangat sedih, kami harus meninggalkan negaramu yang indah. Ini menunjukkan Asian 

Games memberikan kesan banyak kepada masyarakat dunia tentang penghelatan ini 

(BBC, 2018).  

Media internasional berlomba-lomba memberikan Indonesia pujian dalam 

penghelatan Asian Games 2018. The New York Time memberikan judul utamanya 

“Asian Games Close: Indonesia Shows It’s the ‘Energy of Asia’. Media yang 

berpangkalan di Amerika Serikat ini memberikan bentuk apresiasi kepada Indonesia 

pasca berhasil menyelenggarakan Asian Games ke-18. Selain itu, ABC News media 

Australia memberikan pujian dan mengapresiasi Indonesia dengan judul “Asian 

Games close: Indonesia shows it’s the ‘Energy of Asia’” (Azanella L. A., 2018). 

Tidak lupa aksi fantastis Presiden Jokowi di pembukaan Asian Games menuai banyak 

reaksi dari dunia internasional. Media-media internasional memberikan reaksi salah 

satunya dari India. The Hindu memberikan judul artikelnya ‘ Asian Games 2018: 

Indonesia Celebrates Heritage, Traffic, World Peace at Opening Ceremony’. Ia 

menyoroyi dari sisi keramaian lalu lintas, warna-warni budaya, pesan perdamaian 

dunia, yang dipadukan di pembukaan Asian Games (Budi, 2018).  



Dalam sebuah acara berskala internasional terutama untuk menjaga 

kepentingan negara tersebut hal yang harus dilihat adalah keamanan. Asian Games 

2018 sebelumnya memang terkena dampak teror yang melanda di Surabaya. Aksi 

teror menjadikan negara-negara peserta berfikir kembali untuk ikut serta. Disini peran 

diplomasi antara pemerintah dilakukan. Indonesia menjamin terkait keamanan semua 

penyelenggaraan Asian Games Jakarta dan Palembang. Sebanyak 14 negara 

memberikan peringatan untuk waspada bagi warganegaranya yang berkunjung ke 

Indonesia. Ini semua pasca tragedi ledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo. 

Bahkan, dari tragedi ini beberapa negara peserta lansung mempertanyakan terkait 

status keamanan di Indonesia untuk penyelenggaraan Asian Games. Demi menjamin 

keamanan atlet yang dikirim oleh negara yang bertanding Indonesia menetapkan 

keamanan berstandar internasional akan diberikan kepada semua (Setiawan, 2018).  

Keberhasilan Asian Games memberikan dampak banyak dalam membangun 

citra Indonesia. Indonesia di berikan peluang untuk mencalonkan diri menjadi tuan 

rumah olimpiade. Melalui Thomas Bach, Ia sudah menjelaskan terkait peluang 

Indonesia untuk menyelenggarakan Olimpiade pasca penghelatan Asian Games. Ini 

sudah jelas bahwa dunia internasional percaya Indonesia bisa menyelenggarakan 

sebuah Mega Sporting Event kedepannya. Selain itu, Indonesia pasca penghelatan 

Asian Games resmi menjadi tuan rumah untuk MotoGP pada tahun 2021 mendatang. 

Indonesia menyepakati kontrak kerjasama selama 3 tahun. Sirkuit Mandalika di Nusa 

Tenggara Barat menjadi pilihan pihak Indonesia. Ini adalah momen yang sudah 

dinanti-nanti dimana MotoGP juga adalah salah satu Mega Sporting Event 

(Daniswara, 2019). 

Jadi, Indonesia memanfaatkan momentum Asian Games dengan baik sekali 

pada tahun 2018. Menurut penulis dengan data yang telah tersampaikan di atas 



dengan teori sistem politik dari David Easton kategori output dan feedback, Indonesia 

dilihat berhasil melakukan penyelenggaraan Asian Games menjadi wadah Indonesia 

sebagai tempat untuk melakukan Nation Branding di kancah internasional. Dapat 

dilihat, pujian dari para media terkait penyelenggaraan Asian Games sudah jelas 

Indonesia berhasil menerapkan soft diplomacy terhadap panggung internasional. 

Selain itu, ucapan selamat dari para petinggi negara luar turut menghiasi bahwa 

Indonesia benar-benar siap walaupun hanya memiliki waktu yang terbilang singkat. 

Citra yang dibangun Indonesia dapat dilihat dari segi budaya, keragaman, dan 

keharmonisan masyarakatnya yang memberikan kerjasama untuk kelancaran Asian 

Games 2018 di Indonesia. 

C. Kesimpulan 

Mega Sporting Event dalam sebuah penyelenggaraan tidak pernah main-main 

dengan dana yang sudah curahkan untuk mempersiapankan yang terbaik. Indonesia 

mengunakan Asian Games sebagai platfom untuk mendapatkan beberapa hal yakni 

kepentingan terkait peningkatan sektor ekonomi yang dapat dilihat dengan percepatan 

pembangunan infrastruktur yang membawa masuknya investasi jangka panjang. 

Selain itu, masuk keluarnya wisatawan dari mancanegara memberikan hal yang 

positif untuk hal pengenalan terkait Indonesia dimata luar. Dengan keberhasilan 

menyelenggarakan Asian Games sudah pasti memberikan nilai tambah untuk 

Indonesia sendiri. Sektor lapangan kerja yang sangat memberi dampak untuk 

masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya negara yang turun naik sektornya akan tetapi 

masyarakat turut mendapat untung hasil penyelenggaraan ini. 

Indonesia membangun citra di mata internasional juga tidak tanggung-

tanggung dimana benar-benar sudah siap memberikan yang terbaik. Mulai dari 

gencarnya promosi antara negara. Selain itu, masuknya wartawan yang terus 



menyoroti perkembangan Asian Games turut menjadikan hal ini semakin membuat 

Indonesia mendapatkan citra baik. Opening Ceremony yang di apresiasi banyak 

masyarakat dunia turut menjadikan hal istimewa bahwa sekarang masyarakat dunia 

sudah tahu kemampuan Indonesia di mata dunia internasional. 


