
BAB V 

KESIMPULAN 

 Pada Bab ini penulis menyimpulkan keseluruhan materi dari isi skripsi ini yang 

dirangkum dari bab-bab sebelumnya tentang Asian Games 2018 sebagai soft diplomacy 

dalam meningkatkan perekonomian Indonesia 2017-2018 juga rekomendasi untuk penelitian 

yang akan datang serta kekurangan dalam penulisan ini. 

A. Kesimpulan 

 Indonesia sudah dua kali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 dan 

2018. Sebelumnya, Indonesia pada konferensi Asian Games Forum kalah ketika 

mencalonkan diri sebagai tuan rumah untuk Asian Games ke -18 kepada Vietnam. Akan 

tetapi, pasca Vietnam mengundurkan diri dikarenakan permasalahan ekonomi Indonesia siap 

mengantikan posisi Vietnam sebagai tuan rumah. Kesiapan Indonesia mengantikan Vietnam 

menimbulan pertanyaan bagi penulis terhadap keberanian Indonesia. Penulis mengambil 

kerangka masalah dengan  melihat bagaimana pengaruh Asian Games 2018 terhadap 

perekonomian Indonesia 2017-2018? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengajukan dua hipotesis, yaitu: 

1. Asian Games mempengaruhi peningkatan ekonomi Indonesia dalam 

devisa negara melalui infrastruktur, parawisata dan lapangan 

pekerjaan. 

 

2. Indonesia menggunakan Asian Games 18 untuk meningkatkan citra 

negara di mata Internasional. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan jawaban bahwa hipotesis 

tersebut adalah benar dan penulis menyetujui hipotesis tersebut dengan bukti yang telah 

penulis tulis di dalam bab IV: 



1. Pengaruh Asian Games dalam peningkatan ekonomi Indonesia  

Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah pasca mundurnya Vietnam 

menunjukkan bahwa Indonesia memang sudah siap untuk duduk di kerusi tuan 

rumah Asian Games ke – 18 Jakarta dan Palembang. Asian Games di 

selenggarakan di Indonesia memberikan pengaruh besar dalam peningkatan 

sektor ekonomi Indonesia melalui infrastruktur. Banyak renovasi dan investasi 

yang dilakukan seperti Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta dan 

pembangunan LRT di Palembang serta renovasi wisma atlet di Jakabaring 

Sport City Palembang. Pesta olahraga terbesar ke dua dunia ini turut 

memberikan pengaruh ekonomi dalam sektor pariwisata dan peluangan 

lapangan kerja. Sektor pariwisata memiliki direct impact yang dirasakan 

lansung oleh Indonesia. Sektor pariwisata turut memberikan okupansi yang 

naik secara dratis di perhotelan. Sedangkan di sektor peluang lapangan kerja 

memberikan pemasukan untuk masyarakat Indoensia sendiri. Salah satunya 

para pedagang yang berjualan di depan Istora Senayan, Jakarta. Selain itu, 

turut adanya kontribusi dari wirausaha UKM Duayam yang memberikan 

peningkatan dalam pembuatan dan penjualan merchandise. 

2. Asian Games dalam meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasipnal 

Indonesia berhasil memanfaatkan Asian Games sebagai alat diplomasi dimana 

mampu mengangkat citra baik Indonesia di mata dunia internasional. 

Indonesia melakukan national branding di Asian Games 2018. National 

branding yang Indonesia lakukan berhasil dengan menunjukan pencapaian 

kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games. Alhasil, Indonesia 

diberikan tawaran untuk memasukan proposal menjadi tuan rumah olimpiade 



kedepannya. Selain itu, Asian Games turut menjadi tempat menunjukkan 

budaya Indonesia dan hormanis masyarakatnya. 

B. Rekomendasi dan kekurangan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah di 

dapatkan maka rekomendasi selanjutnya terdiri dari keterbatasan data untuk penelitian. 

Keterbatasan penelitian ini meliputi berbagai hal. Pertama, kekurangan data terkait pengaruh 

Asian Games dalam perekonomian dikarenakan penyelenggaraan masih sangat baru dan 

belum banyak data terkumpul. Kedua, penelitian ini hanyalah sebatas untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dan pengaruh Asian Games sendiri di sektor perekonomian Indonesia.  

Dari kekurangan pada penelitian ini, maka penulis merekomendasikan penelitian 

selanjutnya untuk menulis bagaimana dampak investasi Indonesia terhadap Asian Games 

dengan melengkapi data yang kurang dalam penelitian ini. Indonesia sebagai tuan rumah 

sudah menghabiskan banyak dana untuk penyelenggaraan Asian Games. Asian Games 

dijangka akan memberikan dampak jangka panjang dalam sektor perekonomian dan 

penyelenggaraan acara berskala internasional. Penelitian selanjutnya juga bisa untuk meneliti 

Alasan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dengan kondisi perekonomiannya. Jika 

dilihat, mundurnya Vietnam alasan perekonomian Indonesia pada tahun 2018 memiliki 

agenda besar di beberapa sektor salah satunya pertemuan IMF. Ini menunjukkan bahwa 

kestabilan perekonomian Indonesia sangat memainkan peranan. Dengan ditambah 

penghelatan Asian Games pengeluaran yang dilakukan oleh Indonesia terbilang besar. Maka, 

di Indonesia memiliki beberapa rasionalisasi dan alasan mengapa mengambil peran tuan 

rumah untuk Asian Games pasca mundurnya Vietnam. 

 


