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ABSTRACT 

This research was conducted with the aim to determine the effect of the Asian Games 

on improving the Indonesian economy in the implementation of the Asian Games in Jakarta 

and Palembang. In this study, the authors used a qualitative research method where penlis 

conducted an analytical study to explain the existing problems. The author uses secondary 

data collection techniques by collecting data or information from the literature relating to the 

issues discussed, such as books, journals, articles, websites, and reports. In addition, this 

study uses the theory of the political system described by David Easton. According to Easton, 

there are 4 aspects that affect the system, namely input, output, feedback, and the 

environment. 

The results of this study are the 2018 Asian Games in improving the Indonesian 

economy from 2017 to 2018 due to the impact of the holding of the international scale sports 

party. Besides that, this is a place for Indonesia to raise national branding in the international 

world. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Asian Games 

terhadap peningkatan perekonomian Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games di 

Jakarta dan Palembang. Dalam penelitian ini, penulis menggunkan metode penelitian 

kualitatif yang mana penlis melakukan studi analisa untuk menjelaskan permasalahan yang 

ada. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan adanya pengumpulan 

data atau informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti 

buku, jurnal, artikel, website, dan laporan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori sistem 

politik yang dikemukankan oleh David Easton. Menurut Easton terdapat 4 aspek yang 

mempengaruhi sistem yakni input, output, feedback, dan lingkungannya. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Asian Games 2018 dalam meningkatkan 

perekonomian Indonesia 2017-2018 dikarenakan dampak dari penyelenggaraan pesta 

olahraga berskala internasional tersebut. Selain itu, ini menjadi tempat untuk Indonesia 

menaikan national branding dimanta dunia internasional.  

 

Kata Kunci : Asian Games 2018, Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, National Branding,  
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A. Latar Belakang Masalah 

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

menemukan hampir semua negara di wilayah Asia untuk berlaga memperebutkan medali 

dibahagiaan cabang olahraga yang di pertandingkan. Ajang bergengsi tersebut adalah Asian 

Games yang dibentuk pada tahun 1951 di New Delhi India. Asian Games diselenggarakan 

oleh Organization Council of Asia (OCA) yang memiliki sebanyak 45 negara anggota yang 

aktif sehingga hari ini. Pertama kali Asian Games di selenggarakan di India di ikuti oleh 

Afghanistan, Burma, Sri Lanka, Indonesia, Jepang, Iran, Filipina, Singapura, Thailand dan 

tuan rumah yakni India. Asian Games di resmikan oleh Rajendra Prasa selaku Perdana 

Menteri India di Stadion Nasional Dhyan Chand. Medali yag dipertandingkan sebanyak 169 

medali dan enam cabang olahraga  (Games, 2018). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keberhasilan Asian Games turut menuai banyak pujian untuk Presiden Indonesia sendiri 

yaitu Joko Widodo. South China Morning Post menuliskan Indonesia sebagai penyelenggara 
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pesta olahraga Asia terbaik. Ini bukan karena fasilitas tapi juga tentang energi yang 

disalurkan semua pihak yang terlibat (Farras, 2018). Turut memberikan penghormatan atas 

keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Asian Games adalah Rusia. Pemerintah Rusia 

memuji keberhasilan Indonesia dalam agenda ini. Melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia 

yaitu Lyudmila Vorobieva mengucapkan selamat untuk kesuksesan Asian Games dan dia 

berharap pencapaian ini menjadi bekalan untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo nantinya  

(Fitriyanti, 2018). 

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

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

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

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

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

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

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

selengarakan di Vietnam kedepannya (Syafina, 2018). Pada tahun 2014, secara mengejutkan 

Vietnam menyatakan untuk mengundurkan diri dari status tuan rumah Asian Games 2018 

akibat daari krisis ekonomi yang menimpa negara tersebut. Melalui Nguyen Tan Dung selaku 

Perdana Menteri Vietnam, ia menegaskan pengunduran Vietnam bahkan hal tersebut 

disambut dengan baik oleh masyarakat Vietnam sendiri  (Syafina, 2018).  

Mundurnya Vietnam membuat Indonesia harus siap menjadi penganti status tuan 

rumah  untuk Asian Games edisi ke – 18. Status sebagai tuan rumah menimbulkan pro dan 

kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Jika dilihat, faktor utama mundurnya Vietnam 

dikarenakan masalah ekonomi. Salah satu politisi Prabowo Subianto menyatakan protes ke 

pemerintah terkait Asian Games 2018 terkait dana anggaran yang dikeluarkan sangat mudah 

untuk memperbaiki infrastruktur dan lainnya. Ia merasakan masih banyak yang harus 
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diselesaikan terlebih dahulu untuk pentingan rakyat bahkan ia menjunjung sikap Vietnam 

yang lebih memikirkan perut masyarakatnya terlebih dahulu  (Wamad, 2018). Sedangkan 

sikap pro yang tunjukkan dari Mahfud MD mantan ketua MK memiliki pandang berbeda dari 

Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa Asian Games adalah sebuah kebanggaan untuk 

Indonesia sendiri dimana masyarakat lepas dair sekat-sekat politik, agama, dan suku yang 

membuat semua saling berusaha mensukseskan Asian Games 2018 (Rida, 2018). 

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

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

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

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

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

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

merchadise yang terjual laris selama Asian Games ke 18 

B. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Caswell 

yang ditulis oleh Sugiyono dalam buku metode penelitian kombinasi menjelaskan penelitian 

kualitatif untuk memahami maksud tentang fenomena sosial atau sebuah permasalahan 

manusia yang berasal dari individu ataupun kelompok  (Sugiyono, 2013). Surakhamad 

menjelaskan metode kualitatif adalah metode yang menitik beratkan kepada sebuah analisa 

data yang non angka dan tidak mengunakan rumus-rumus statistik untuk sebuah pendekatan  

(Surakhmad, 1985). 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Sistem Politik 
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Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton ia menjelaskan bahwa sebuah 

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

dukungan yang diolah secara sistematik oleh sistem poltik sehingga menghasilkan sebuah 

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

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

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

tidak lepas dari campur tangan keberadaan sistem politik di dalamnya.  

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

output yang secara detailnya adalah pengolahan input untuk menjadi output. Model sederhana 

yang dijabar kan oleh David Easton dapat digambarkan menjadi skema berikut: 

LINGKUNGAN       LINGKUNGAN 

  

Tuntutan                                                                     

Dukungan Keputusan 

 

Feedback 

 

LINGKUNGAN        LINGKUNGAN 

 

 Tuntutan dan dukungan diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk 

masukan-masukan (input) masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan 

kemudian menjadi bentuk menjadi output dan ada mekanisme umpan balik melalui proses 

yang berlangsung. Easton menjelaskan bentuk tuntutan kepada dua macam, yakni tuntutan 

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

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

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

INPUT 
Sistem Politik 

(Diproses-> proses politik)                            
OUTPUT 
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undang dan kebijaksanaan lainnya dari penguaasa politim konsensus informasi atau manfaat 

para penguasa (Easton, 1988). 

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

feedback adalah hasil dari pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap output yang 

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

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

sistem.  

2. Soft Power 

Dalam memenuhi pengaruh dan kepentingan Indonesia di Asian Games. Indonesia 

memiliki strategi untuk menggunakan unsur soft power diplomacy yang melibatkan negara 

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

dilihat, Indonesia mengerahkan seluruh tenaga dalam mempromosikan Asian Games lewat 

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

Pengaruh dari soft power diplomacy sendiri adalah pengakuan internasional dari berbagai 

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

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

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

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

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

naiknya ekonomi Indonesia selama persiapan sehingga pelaksanaan Asian Games selesai. 

Indonesia mengalami penaikan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat sangat pesat juga 

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

dimana pengaruh besar dalam ekonomi Indonesia terbangun secara tidak lansung. Tempat 
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wisata yang dikunjungi bukan saja tempat pertandingan akan tetapi termasuk wilayah 

lainnya. 

D. Hasil Penelitian 

a. Pengaruh Asian Games dalam Peningkatan Ekonomi Indonesia  

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 menyelenggarakan 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 
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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 
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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).  

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia memberikan suntikan dan tekanan untuk 

mempersiapkan venue atau arena perebutan medali di Asian Games akan dilaksanakan. 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. 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 
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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 PUPR, 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. Stadion Gelora Bung Karno 

yang sudah selesai renovasi akan di resmikan secara langsung 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). 
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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 langsung masuk ke 
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dalam arena balap sepeda yang ada di Velodrome, itu dikarenakan stasiun yang langsung 

teintegrasi dengan arena perlombaan (Hulwa, 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. 

2. Peningkatan Arus Wisatawan 

Melalui Direktur Riset Savills Indonesia Anton Sitorus menjelaskan bahwa terdapat 4 

dampak besifat secara langsung 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.  

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 
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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. 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). 

3. Pembukaan Lapangan Kerja 

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).  

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

dari anyaman daun lontar dari Nusa Tenggara Timur ang mayoritas mempekerjakan 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 
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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). 
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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. 

E. Kesimpulan 

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  



20 
 

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 internasional 

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. 
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