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ABSTRAK  

Wulan Fitrianna, Program Sarjana, Program Studi Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2012. 

Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Asian Games 2018 Dalam 

Meningkatkan Kuantitas Destinasi Wisata Mancanegara. Tim Pembimbing: 

Henny Rosalinda, S.IP, MA dan dan Firstyarinda Valentina I, S.Sos., M.si.  

 

 

 Sektor pariwisata telah berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir dan telah menjadi salah satu penyumbang negara. Indonesia dianugerahi 

dengan kekayaan dan keragaman potensi pariwisata mancanegara yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. Bali masih menjadi mendominasi sektor pariwisata 

Indonesia. Isu keamanan juga menjadi salah satu kendala bagi pariwisata 

Indonesia.  

Diplomasi publik dilakukan oleh Indonesia dalam memperluas destinasi 

wisata mancanegara pada penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum upaya diplomasi 

publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam 

memperluas destinasi wisata mancanegara Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui 

news management, strategic communications dan relationship building melalui 

Asian Games 2018 

 

Kata kunci: Diplomasi publik, Pariwisata, Indonesia 
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ABSTRACT 

Wulan Fitrianna, Bachelor Degree, Departement of International Relations, 

Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya Malang, 2012. 

Indonesia’s Public Diplomacy Efforts Through The 2018 Asian Games in 

Increasing The Quantity of Foreign Tourism Destinations. Supervisors team: 

Henny Rosalinda, S.IP, MA dan dan Firstyarinda Valentina I, S.Sos., M.si. 

 

Tourism has boomed in Indonesia in recent years and is already one of the 

main sources of foreign-curency earnings. Indonesia has rich and diverse 

international tourism potential that still underutilized. Bali’s contribution for 

Indonesia’s tourism sector remains dominant or rather overpowering. On top of 

that, one of the major issue of Indonesia’s tourism in general that is security issue 

still become one of the main challenges for Indonesia’s tourism sector  

Public diplomacy carried out by Indonesia to expand its international 

tourism in the implementation of the Asian Games 2018 in Indonesia. This 

research aimed describe in general Indonesia’s public diplomacy efforts on the 

Asian Games 2018 to expand its international tourism destination. It’s done 

through news management, strategic communication, and relationship boulding 

through the Asian Games 2018. 

 

Keywords: Public diplomacy, Tourism, Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara negara kepulauan terbesar di 

dunia dengan 17.000 pulau serta berbagai potensi dari segi kekayaan alam, 

budaya, sejarah, hingga keragaman kuliner yang dimiliki oleh Indonesia 

serta luas wilayah Indonesia membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi 

salah satu sektor yang layak untuk diperhitungkan bagi kontribusinya 

terhadap negara.1 Indonesia adalah negara dengan potensi wisata yang 

sangat besar didukung dengan wilayah yang luas, kondisi geografis 

Indonesia yang berbentuk kepulauan serta segenap kekayaan budaya, 

sejarah, serta kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.  

Potensi wisata Indonesia tersebar di berbagai wilayah Indonesia 

dari Sabang hingga Merauke. Wisata berbasis kepada kekayaan alam 

seperti Gunung Bromo, Danau Toba atau Pulau Seribu menjadi salah satu 

atraksi menawan yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Wisata 

sejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, atau berbagai 

destinasi wisata budaya di Bali, Yogyakarta maupun Papua memiliki 

potensi yang dapat menarik kedatangan wisatawan mancanegara. 

Kekayaan budaya, bahasa, adat istiadat, ragam kuliner, serta festival yang 

                                                        
1 Telessha Mahadeo, Asian Games: Time for Indonesia To Shine, (online), 2018, 

https://www.thejakartapost.com/travel/2018/06/28/2018-asian-games-time-

for-indonesia-to-shine.html, diakses pada 27 Juni 2019. 
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dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk 

menarik minat wisatawan mancanegara.2   

Sektor pariwisata Indonesia secara umum dibagi menjadi 

pariwisata nusantara dan pariwisata mancanegara. Sektor pariwisata 

mancanegara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Pada tahun 2013 

sektor pariwisata adalah penyumbang devisa ke-empat bagi negara setelah 

minyak dan gas bumi, batu bara serta kelapa sawit.3 Pada tahun 2016 

sektor pariwisata menempati posisi ke-dua setelah sektor minyak dan gas 

dengan devisa sebesar 13,5 juta  AS per tahun.4 Perkembangan sektor 

pariwisata juga dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

yang meningkat dari 9,7 juta wisatawan mancanegara menjadi 14 juta 

wisatawan mancanegara tercatat pada tahun 2017 dan masih terus 

berkembang.5 Hal ini merupakan hasil dari strategi yang dilakukan 

pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. 

                                                        
2 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016 
3 INDONESIA.GO.ID, Wisata Indonesia di Mata Dunia, (online), 2019, 

https://www.indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-

di-mata-dunia, diakses pada 26 Juni 2019. 
4 Yoga Sukmana, 3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumabng Devisa Terbesar 

Kedua, (online), 2017, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/3-tahun-jokowi-jk-

pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua, diakses pada 28 Juni 2019     
5 James Guild, Indonesias’s Tourism Boom Explained, (online), 2018, 

https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/07/indonesias-tourism-

boom-explained.html, Diakses pada 28 Juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat 

perhatian khusus dalam era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 

Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor utama serta mampu berperan 

dalam menggerakkan pertumbuhan sektor industri lainnya. Pada era 

kepemimpinan presiden Joko Widodo, dilakukan perencanaan kebijakan 

dan eksekusi yang berstrategi melalui resturkturisasi birokrasi, reformasi 

regulasi serta pembangunan infrastruktur skala besar dalam mempermudah 

akses menuju destinasi.6 Pada tahun 2016, pemerintah menambah jumlah 

negara penerima bebas visa kunjungan menjadi 169 negara dari 

sebelumnya hanya 45 negara pada tahun 2014.7  

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah 

dengan membangun infrastruktur untuk mempermudah akses wisatawan 

khususnya wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi wisata di 

Indonesia seperti Danau Toba di Sumatera Utara dengan memperluas 

kapasitas Bandar Udara Silangit (sekarang dengan sebutan Bandara 

Internasional Sisingamangaraja XII) dan mengubahnya menjadi bandar 

udara internasional.8 Hal ini dilakukan untuk mendukung Rencana Strategi 

Jangka Menengah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 

                                                        
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Pramdia Arhando J, Perluasan Terminal Silangit ditargetkan Rampung Maret, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/25/174812726/perluasan-

terminal-bandara-silangit-ditargetkan-rampung-maret-2018, diakses pada 28 

Juni 2019. 
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2015-2019 dengan target salah satunya untuk menarik 20 juta wisatawan 

mancanegara pada tahun 2019.9  

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata berupaya 

untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi yang aman, nyaman 

dan berdaya saing di pasar internasional.10 Hal ini tertuang dalam salah 

satu tujuan Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata yang berdaya saing di pasar internasional 

dengan menaikkan kuantitas destinasi pariwisata dari sebelumnya pada 

tahun 2015 adalah 27 provinsi menjadi 34 provinsi mulai tahun 2016.11 

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata mancanegara didukung dengan berbagai 

promosi potensi dan destinasi wisata Indonesia di dalam maupun luar 

negeri serta promosi dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi.  

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

mempromosikan potensi wisata Indonesia kepada wisatawan mancanegara 

dalam rangka meningkatkan kuantitas destinasi wisata tersebut menemui 

beberapa kendala. Salah satu isu adalah bagaimana Bali masih sangat 

dominan dalam sektor pariwisata Indonesia dan menjadi satu-satunya 

                                                        
9 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016  
10 Ibid. Hlm 85 
11 Kementerian Pariwisata RI, Kedudukan dan Fungsi Kementerian Pariwisata, 

(online), 2015, http://www.kemenpar.go.id/post/kedudukan-tugas-dan-fungsi-

kementerian-pariwisata, ediakses pada 29 Juni 2019. 
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representasi wisata Indonesia dengan menyumbang 45 persen dari devisa 

pariwisata Indonesia.12 Di beberapa negara nama Bali sudah sangat 

dikenal, namun Indonesia dan potensi-potensi pariwisata yang dimiliki 

Indonesia masih belum cukup dikenal.13 Hal ini kemudian memunculkan 

masalah lain bagi Bali yang merupakan destinasi wisata utama Indonesia 

seperti kemacetan dan sampah serta isu keamanan dan bencana alam yang 

terjadi di Bali kemudian akan berpengaruh dengan signifikan karena 

besarnya kontribusi Bali bagi sektor pariwisata Indonesia.   

Keamanan menjadi faktor yang penting yang mempengaruhi citra 

pariwisata suatu negara. Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam 

seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi, serta isu terorisme menjadi 

beberapa isu yang berpengaruh kepada citra pariwisata Indonesia yang 

berimbas terhadap menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Indonesia.14 Masalah sampah dan kemacetan juga menjadi salah satu 

permasalahan bagi pariwisata Indonesia. Di Bali setiap harinya terdapat 

                                                        
12 Made, Bali Sumbang 45 Persen Devisa Pariwisata, 

https://nasional.kompas.com/read/2010/05/14/21424776/Bali.Sumbang.45.Pe

rsen.Devisa.Pariwisata diakses pada 29 Juni 2019.   
13 Barbara Russel, Why American Don’t Come to Indonesia, 

https://www.thejakartapost.com/travel/2016/09/28/why-american-tourists-

dont-come-to-indonesia.html, diakses pada 29 Juni 2019.  
14 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

5.000 hingga 10.000 ton sampah per hari dari hasil aktifitas penduduk, 

wisatawan maupun pengelola wisata.15  

Menurut sebuah indeks penilaian dan pemeringkatan negara-negara 

berdasarkan kinerjanya di sektor pariwisata, Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) yang disusun oleh World Economic Forum, 

pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat 42 dari 136 negara naik 

delapan peringkat dari tahun 2015 pada tahun 2019 Indonesia 

menargetkan untuk masuk dalam peringkat 30 besar.16 Meskipun posisi 

Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan 

peringkat, namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam 

meningkatkan peringkat Indonesia. Terutama dengan adanya berbagai isu-

isu di atas yang menjadi tantangan bagi pariwisata. 

Kontribusi Bali yang masih sangat dominan dalam sektor 

pariwisata ditambah dengan isu lain yang berkaitan seperti isu keamanan 

menjadi  tantangan dalam pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata 

Indonesia yang sangat dependen dengan Bali sebagai destinasi wisata yang 

paling dikenal oleh wisatawan mancanegara cukup disayangkan menilik 

besarnya potensi wisata yang dimiliki Indonesia. Sehingga, diperlukan 

berbagai upaya untuk mempresentasikan potensi dan keberagaman 

                                                        
15 Silvia Galikano, Sampah Masih menjadi Pekerjaan Besar untuk Pariwisata, 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160521180342-269-

132441/sampah-masih-jadi-pekerjaan-besar-untuk-pariwisata, diakses pada 

29 Juni 2018. 
16 Indonesia.go.id, Wisata Indonesia Dimata Dunia, 

https://www.indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-

di-mata-dunia, diakses pada 29 Juni 2018. 
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destinasi wisata di Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Oleh karena 

itu, Asian Games 2018 merupakan momentum berharga yang dapat 

dimanfaatkan oleh Indonesia dalam meningkatkan kuantitas destinasi 

wisata mancanegara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

melalui berbagai event maupun peristiwa penting sehingga yang ingin 

dicapai tersebut dapat dikenal dan terinformasikan dalam lingkup yang 

lebih luas.17 

Pesatnya pertumbuhan pasar wisatawan  mancanegara serta potensi 

kunjungan dari berbagai negara di dunia memberikan peluang bagi 

Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke 

Indonesia. Indonesia telah menerapkan 16 pasar utama berdasarkan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat pertumbuhan, penerimaan 

devisa rata-rata, dan pengeluaran wisatawan mancanegara per 

kunjungan.18 Ke-16 pasar utama tersebut diantaranya adalah Singapura, 

Malaysia, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, 

Amerika Serikat, Inggris, India, Perancis, Jerman, Belanda, Thailand, dan 

Arab Saudi.19 Berdasarkan data tersebut, 9 dari 16 pasar utama wisatawan 

mancanegara beradai di wilayah Asia. Sehingga, momentum Asian Games 

2018 merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan destinasi 

wisata Indonesia kepada ke 9 pasar utama wisatawan mancanegara dan 

                                                        
17 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016  
18 Ibid.. Hlm 84 
19 Ibid.  
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kepada masyarakat Asia secara umum karena lingkup dari perhelatan ini 

meliputi negara-negara di wilayah Asia.  

Pada tahun 2018 Indonesia kembali diberikan kepercayaan untuk 

menjadi sebagai tuan rumah dari perhelatan pesta olahraga internasional 

terbesar di kawasan Asia yaitu Asian Games ke-18 setelah Vietnam 

mengundurkan diri dari posisi tersebut karena masalah finansial.20 Asian 

Games itu sendiri merupakan sebuah acara olahraga yang diikuti oleh 

negara-negara anggota Olympic Council of ASIA (OCA). Asian Games 

merupakan sebuah perhelatan olahraga yang diadakan setiap empat tahun 

sekali. Asian Games pertama kali digelar pada tahun 1951 dengan tuan 

rumah New Delhi, India. Sebelumnya pada tahun 1962 Indonesia pernah 

ditunjuk menjadi tuan rumah dari perhelatan ini untuk pertama kali. 

 Berdasarkan hasil rapat dari Olympic Council of ASIA Meeting 

yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan pada tanggal 19 

September 2014, dibentuk Indonesia Asian Games 2018 Organizing 

Committee (INASGOC) sebagai komite nasional resmi dalam 

penyelenggasaan Asian Games 2018 diketuai oleh Erick Thohir21. Komite 

ini bertugas untuk merencanakan, menyiapkan serta menyelenggarakan 

Asian Games 2018 dengan bertanggung jawab langsung Kepada Presiden 

                                                        
20  Marianne Brown, Warga Vietnam Dukung Keputusan untuk mundur dari Tuan 

Rumah Asian Games,  https://www.voaindonesia.com/a/warga-vietnam-

dukung-keputusan-mundur-dari-tuan-rumah-asian-games/1898225.html, 

diakses pada Juli 2019 
21 Anonim, ASIAN GAMES 2018. INASGOC. 2018, 

https://asiangames2018.id/about/inasgoc,  diakses pada 19 Oktober 2018.  
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Republik Indonesia.  INASGOC merekrut lebih dari 15.000 relawan untuk 

melancarkan pre-even hingga puncak Asian Games 2018.22 INASGOC 

kemudian juga bekerjasama dengan beberapa pihak termasuk beberapa 

kementerian di Indonesia, perusahaan milik negara serta swasta.  

Asian Games 2018 diselenggaran pada tanggal 18 Agustus hingga 

2 September 2018 dan berlokasi Jakarta dan Palembang. Ajang yang 

diselenggarakan setiap empat tahun sekali ini mempertandingkan 42 

cabang olahraga dengan partisipasi dari lebih kurang 11.000 atlet dan 

5.000 official dari 45 negara peserta membuat Asian Games 2018 

mencetak sejarah baru dengan peserta terbanyak sepanjang sejarah 

penyelenggaraan Asian Games.23 Tema yang dipilih dalam 

penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah “Energy of Asia” yang 

mempunyai simbol bahwa semangat persatuan masyarakat ASIA akan 

mampu mengubah perbedaan dan keberagaman masyarakat Asia dari segi 

budaya, bahasa maupun sejarah menjadi kekuatan utama yang membuat 

Asia diperhitungkan di mata dunia.   

Asian Games 2018 menjadi momentum dimana Indonesia menjadi 

perhatian masyarakat internasional. Asian Games 2018 diliput oleh 5.000 

jurnalis media cetak maupun online lokal dan asing, radio dan televisi non-

recorder yang difasilitasi oleh INASGOC dengan Main Press Center 

                                                        
22  Ibid. 
23  Yudono Yanuar, Asian Games 2018 Diikuti 11 Ribu Atlet, Terbesar dalam 

Sejarah. (https://asiangames.tempo.co/read/1104865/asian-games-2018-

diikuti-11-ribu-atlet-terbesar-dalam-sejarah)   diakses pada 19 Oktober 2018. 
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(MPC) yang berstandar internasional. INASGOC juga menyediakan Press 

Conference Room yang difungsikan jika diperlukan pernyataan press 

kepada media.24 Berita terbaru terkait Asian Games 2018 dipublikasikan 

melalui berbagai saluran media online seperti situs resmi, twitter, 

instagram dan youtube.  

Indonesia memperkenalkan tiga hewan endemik Indonesia yaitu 

burung cenderawasih, rusa bawean dan badak bercula satu serta pakaian 

adat berbagai daerah di Indonesia melalui maskot yang dipilih untuk 

mewakili Asian Games 2018.25 INASGOC bekerjasama dengan beberapa 

kementerian diantaranya adalah Kementerian Pariwisata dengan 

mengadakan 100 bus berlogo Wonderful Indonesia dengan stiker berbagai 

destinasi wisata di Indonesia yang merupakan kolaborasi dengan Damri,  

Blu Bird Shuffle dan Transjakarta , bus ini akan digunakan sebagai moda 

transportasi atlet.26 Promosi Asian Games dilakukan melalui berbagai 

media seperti televisi, media cetak, media online,  poster, serta melalui 

berbagai aktifitas lainnya.  

                                                        
24 METROTVNEWS.COM, Mengintip Media Center Asian Games 2018, 

http://video.metrotvnews.com/metro-pagi-prime-time/ybDO38vN-mengintip-

media-center-asian-games-2018, diakses pada 30 Juni 2019. 
25 Anonim, Indonesia Readies for 18th Asian Games 2018 Energy of Asia , 

https://www.indonesia.travel/gb/en/event-festivals/indonesia-readies-for-

18th-asian-games-2018-energy-of-asia, diakses pada 28 Juni 2019.  
26 Anonim, 100 Bus Wonderful Indonesia akan Wira-Wiri di Asian Games, 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180727140952-269-

317461/100-bus-wonderful-indonesia-akan-wira-wiri-saat-asian-games, 

diakses pada 29 Juni 2019. 
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Upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia melalui 

momentum Asian Games 2018 diharapkan dapat membantu dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. sehingga kemudian 

dapat membantu kemajuan sektor pariwisata dan mencapai target yang 

telah ditetapkan.    

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Bagaimana upaya diplomasi publik 

Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas 

destinasi wisata mancanegara?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kemudian penulis menetapkan 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menjelaskan upaya upaya diplomasi publik Indonesia 

melalui Asian Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas destinasi 

wisata mancanegara.  

2. Memberikan wawasan mengenai salah satu kajian dalam hubungan 

internasional yaitu diplomasi publik.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

keilmuan terutama ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, melalui 

penelitian ini penulis berharap dapat memperkaya pengetahuan pembaca 

setelah membaca penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat 

terutama akademisi serta penstudi Hubungan internasional untuk digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya untuk mengembangkan 

keilmuan HI terkait studi diplomasi publik. Bagi penulis, melalui penelitian 

ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan yang lebih mendalam 

serta pengalaman.  
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Studi Terdahulu 

Dalam upaya untuk memperjelas antara penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dengan peneliti sebelumnya, dalam tulisan ini penulis memaparkan 

beberapa studi terdahulu oleh peneliti sebelumnya. Studi dahulu yang 

dipaparkan adalah yang relevan dengan  penelitian yang dilakukan oleh 

penulis tentang upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian Games 2018 

dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. Beberapa studi 

terdahulu tersebut antara lain: 

a. Artikel jurnal dari Alwafi Ridho Subarkah (2018) yang berjudul 

“Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat”27  

Artikel jurnal ini membahas bagaimana Indonesia melakukan 

diplomasi publik dengan melalui pariwisata halal. Alfawi membuka 

jurnalnya dengan menjelaskan mengenai perkembangan pariwisatadi 

dunia dan pentingnya pengelolaan pariwisata bagi pembangunan 

ekonomi suatu negara. Pariwisata di Indonesia terus mengalami 

perkembangan yang positif serta bagaimana tren pariwisata dunia terus 

berkembang salah satunya adalah pariwisata halal seiring dengan 

meningkatnya peluang dalam sektor pariwisata tersebut. Nusa Tenggara 

                                                        
27 Alwafi Ridho Subarkah, Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat, 

Intermestic: Journal of International Studies, 2018, Vol. 2 No. 2 
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Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengembangkan 

wisata halal sebagai model pariwisata halal serta alat diplomasi publik.  

Diplomasi publik dipahami sebagai kegiatan untuk membentuk 

opini publik melalui berbagai jenis media dengan target yaitu aktor non-

negara untuk kemudian membentuk citra positif. Nusa Tenggara Barat 

menggunakan pariwisata sebagai instrumen diplomasi publik. Diplomasi 

publik dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat dengan promosi 

menggunakan media sosial, penggunaan slogan maupun logo, serta 

partipasi dalam acara internasional. Bentuk promosi yang dilakukan 

adalah dengan mempromosikan potensi wisata kepada publik domestik 

maupun mancanegara serta familiarization trip, mengundang delapan 

jurnalis asal Saudi Arabia untuk kemudian mendapat promosi di negara 

asalnya.28 Nusa Tenggara Barat juga mengikuti berbagai kegiatan 

internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata serta 

menyelenggarakan acara berskala internasional bertema pariwisata halal 

yang diikuti oleh target pariwisata halal dari berbagai negara. 

Di akhir tulisannya penilis menyimpulkan bahwa Nusa Tenggara 

Barat memanfatkan model wisata halal sebagai alat diplomasi publik 

untuk membentuk citra Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata 

yang  ramah  terhadap muslim baik itu domestik maupun internasional. 

Tulisan ini membantu penulis dalam memahami konsep diplomasi 

publik serta pengaplikasiannya dalam aktifitas peningkatan citra 

                                                        
28 Ibid 
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pariwisata suatu negara. Negara yang dicontohkan dalam jurnal ini sama 

namun dengan fokus yang berbeda dengan penulis. 

 

b. Artikel jurnal dari Sifiso Mxolisi Ndlovu (2010) dengan judul “Sports as 

cultural diplomacy: the 2010 FIFA World Cup in South Africa’s 

foreign policy”29 

Jurnal ini memaparkan penelitian mengenai bagaimana negara 

Afrika Selatan yang telah terisolasi tahun 1961 hingga tahun 1992 dari 

arena sepak bola internasional setelah dijatuhi suspen oleh FIFA pada 

tahun 1961, memperjuangkan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 

2010. Pada masa negosiasi penghapusan apartheid tahun 1990, kebijakan 

luar negeri dan hubungan luar negeri telah berubah.30 Pasca apartheid, 

pemerintah Afrika Selatan mempromosikan hubungan internasional yang 

termmasuk perdagangan, keuangan, budaya, serta diplomasi olahraga 

untuk mencapai keuntungan bagi negara. Setelah  tahun 1994, Afrika 

Selatan melanjutkan penggunaan olahraga sebagai salah satu soft power 

dan menerapkan diplomasi olahraga.31  

Kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Afrika Selatan 

berlandaskan visi “a better South Africa, a better Africa, a better world” 

yang didasarkan kepada beberapa nilai yaitu kebebasan, persamaan 

                                                        
29 Mxolisi Ndlovu, Sports as cultural diplomacy: the 2010 FIFA World Cup in 

South Africa’s foreign policy, Jurnal Soccer and Society, Vol. 11, Nos. 1–2, 

January–March 2010, Hlm 144–153 
30 Ibid 
31 Ibid 
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kedudukan, solidaritas dan toleransi. Nilai-nilai ini juga diterapkan dalam 

mensukseskan Piala Dunia 2010. 

Afrika Selatan menggunakan Piala Dunia sebagai alat dalam 

diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga Afrika Selatan mendapat 

dukungan penuh dari Africa Union dengan membantu pemerintah Afrika 

Selatan untuk memsukseskan penyelenggaraan Piala Dunia. Sebelumnya, 

pada tahun 2007 bertepatan pada peringatan ke 50 lahirnya 

Confederation of African Football, Africa Union menetapkan tahun 

tersebut sebagai International Year of African Football sebagai bentuk 

penekanan solidaritas Afrika dalam menyambut Piala Dunia.32 Africa 

Union juga kemudian mempromosikan olahraga sebagai salah satu 

instrumen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, memangkas 

kemiskinan, solidaritas, perdamaian, dan kohesi sosial. Afrika Selatan 

juga mempraktikkan diplomasi olahraga dengan membantu negara 

seperti Mali dan Ghana dalam menyelenggarakan perhelatan olahraga di 

negara tersebut.  

Tulisan ini membantu penulis dalam memahami bagaimana suatu 

negara melakukan upaya peningkatan citra melalui perhelatan olahraga 

internasional dalam hal ini adalah Piala Dunia. Jurnal ini mengambil 

studi kasus yang berbeda dengan fokus yang berbeda dengan penulis.  

                                                        
32 Ibid 
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2.2. Kerangka Konseptual 

Untuk mengkaji permasalahan penelitian yang diangkat secara 

ilmiah, diperlukan konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut 

sehingga dapat menjadi sebuah kajian yang terukur dan terarah. Dalam 

penelitian mengenai upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian 

Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara 

ini, penulis menggunakan konsep diplomasi publik. 

2.2.1. Peringkat Analisis 

Untuk memperoleh proses metodologis yang tegas, seorang 

penstudi hubungan internasional memerlukan sebuah peringkat 

analisis.33 Mas’oed mengkategorikan peringkat analisis menjadi 

lima, yaitu individu, grup, negara-bangsa, kelompok negara dan 

sistem global. 

Peringkat analisis (level of analysis) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tingkat analisis negara-bangsa. Dalam 

penelitian ini, negara-bangsa yang dimaksud adalah Indonesia. 

Penulis memilih peringkat analisis tersebut sebab penulis ingin 

ingin mengelaborasi bagaimana suatu negara menerapkan 

diplomasi publik melalui suatu kesempatan tertentu untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

                                                        
33 Mohtar Mas’oed,. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. 1994 

Jakarta: LP3ES 
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2.2.2. Konsep Diplomasi Publik 

Menurut Joseph Nye, diplomasi sering kali dikaitkan 

dengan soft power34. Power itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan, dapat disalurkan melalui perilaku yang 

bersifat koersif (stick), bujukan dan imbalan (carrot), serta daya 

tarik. Soft power lebih cenderung disalurkan melalui daya tarik 

daripada perilaku koersif maupun ganjaran dan bersumber dari 

budaya, nilai serta kebijakan yang dimiliki oleh suatu negara.35 Soft 

Power memiliki kemampuan tidak hanya mempersuasi, namun 

juga memikat dan menarik. Diplomasi publik merupakan salah satu 

instrumen yang digunakan untuk memobilitasi sumber dari soft 

power yang menarik untuk berkomunikasi dengan publik dan 

memikat  publik serta pemerintah dari negara lain.36 Memikat 

publik yang dimaksudkan adalah dengan menarik perhatian kepada 

sumber-sumber tertentu.37 

Dalam praktik hubungan internasional, diplomasi 

merupakan salah satu menjadi instrumen yang penting. Secara 

tradisional, diplomasi hanya dilaksanakan antara pemerintah dan 

                                                        
34 Joseph Nye, 2008, Public Diplomacy and Soft Power, The Annal of The 

American Academyof Political and Social Science, Vol. 616, Public 

Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), pp. 94-109. Hlm 94 
35 Ibid.   
36 Ibid. Hlm 95 
37 Nancy Snow, Rethinkink Public Diplomacy,  Roudledge, New York, 2008.  
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pemerintah yang dilakukan melaui perwakilan diplomatik negara 

yang ditunjuk.  Diplomasi publik secara tradisional dilakukan oleh 

pemerintah kepada publik global dengan usaha-usaha yang 

bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi dan 

melibatkan publik dalam rangka mendukung tujuan nasional 

maupun kebijakan luar negeri suatu negara. Seiring dengan 

perkembangan dunia, peran aktor-aktor non-pemerintah seperti 

individu, kelompok, organisasi nasional, maupun internasional 

yang semakin meningkat, sehingga praktik diplomasi modern 

melibatkan tidak hanya pemerintah namun antor non-pemerintah 

juga individu dan media serta teknologi komunikasi yang telah 

berkembang sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam 

diplomasi publik.38 

Edward R. Murrow mendefinisikan diplomasi publik 

sebagai interaksi dengan pemerintah asing dan aktor non-

pemerintah seperti individu dan organisasi dengan 

mempresentasikan sudut pandang tertentu.39 Dalam diplomasi 

publik, negara berusaha menyampaikan informasi dan 

mempresentasikan citra positif negara serta berusaha membangun 

relasi jangka panjang. 

                                                        
38 Ibid. Hlm 7 
39 Mark Leonard, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, Inggris, 2002. Hlm 8 
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Terdapat beberapa tujuan yang dapat tercapai melalui 

praktik dari diplomasi publik, diantaranya adalah  untuk 

meningkatkan wawasan publik internasional dengan 

memperbaharui citra negara atau meningkatkan citra negara serta 

meningkatkan apresiasi masyarakat internasional terhadap suatu 

negara dengan mengupayakan agar publik melihat negara dengan 

citra yang positif dengan menunjukkan kapabilitas maupun 

kapabilitas negara. Untuk mencapai tujuan ini, diplomasi publik 

tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan penyampaian 

informasi yang bersifat one-dimentional.40  

2.2.2.1 Dimensi Diplomasi Publik 

Dalam tulisannya yang berjudul “Public 

Diplomacy”, Mark Leonard menjelaskan bahwa terdapat 

tiga dimensi penting yang berperan dalam mendorong 

kesuksesan proses diplomasi publik. Tiga dimensi tersebut 

adalah news management, strategic communication dan 

relationship building.41 

2.2.2.1.1 News Management 

Dimensi yang pertama yaitu news management 

dimana mencakup kegiatan yang menunjukkan penjabaran 

konteks dari kebijakan domestik maupun kebijakan luar 

                                                        
40 Ibid. 
41 Ibid. Hlm 10-11 
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negeri  dengan memberikan informasi baik itu kepada 

publik domestik maupun luar negeri secara berkala. 

Penyampaian informasi tersebut pada umumnya dilakukan 

dengan memfokuskan kepada masyarakat domestik dengan 

memanfaatkan media domestik, namun seyogyanya 

kegiatan ini difokuskan pula pada penjangkauan informasi 

kepada publik di luar negeri.42  

Kehadiran media domestik dan asing penting dalam 

news management  terutama melihat bagaimana cakupan 

audiens dari kedua media ini yang berbeda. Media domestik 

lebih cenderung fokus kepada publik domestik, sedangkan 

dengan adanya media asing, informasi dapat 

dikomunikasikan ke dalam lingkup yang lebih luas yaitu 

masyarakat di  negara lain maupun masyarakat global.43 .  

2.2.2.1.2 Strategic Communication 

Dimensi strategic communication diwujudkan 

dengan kegiatan yang dilakukan dengan suatu tindakan atau 

aktifitas yang mengangkat suatu tema sederhana untuk 

menyampaikan suatu pesan tertentu yang ingin disampaikan 

kepada audien untuk mempengaruhi persepsi audien. Upaya 

ini dilakukan melalui penyelenggaraan acara atau aktifitas 

                                                        
42 Ibid. Hlm 12 
43 Ibid. Hlm 14 
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yang mengangkat tema simbolik yang mewakili kebijakan 

yang telah diambil maupun kegiatan promosi yang 

dilakukan untuk untuk mendukung tema utama yang telah 

diangkat.44 Pesan yang disampaikan dalam aktifitas 

strategic communication harus singkat dan padat sehingga 

pesan yang diterima oleh audiens akan dipahami secara 

keseluruhan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan 

dan kemudian disampaikan melalui aktifitas ataupun 

promosi yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

berkolaborasi dengan berbagai aktor lain.45 

2.2.2.1.3 Relationship Building 

Dimensi yang terakhir dalam diplomasi publik 

adalah relationship building yaitu membangun hubungan 

dengan tokoh kunci yang bersifat jangka panjang yang 

dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman dan nilai-

nilai positif melalui berbagai aktifitas seperti beasiswa, 

konferensi, seminar, pertukaran, kunjungan, pelatihan, 

pemberian akses kepada kanal media serta membangun 

hubungan dengan tokoh-tokoh kunci.46 Dengan membangun 

hubungan jangka panjang ini, akan menambah pemahaman 

tentang tentang citra  suatu negara sehingga tokoh kunci 

                                                        
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. Hlm 16 
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sehingga memberikan gagasan mengenai sebuah isu di 

suatu negara untuk kemudian diharapkan mampu 

memberikan kesan yang baik bagi tokoh-tokoh  tersebut.  

Perhelatan olahraga internasional dapat menjadi salah satu media 

dalam menerapkan diplomasi publik. Dengan menjadi tuan rumah suatu 

perhelatan olahraga internasional, akan memberikan panggung dan sarana 

bagi suatu negara tersebut untuk mempresentasikan citra yang ingin 

diproyeksikan kepada publik internasional.47  

2.3. Operasionalisasi Konsep  

Melalui konsep diplomasi publik yang telah dijelaskan 

sebelumnya, diketahui bahwa Indonesia melakukan aktifitas diplomasi 

publik pada dengan memanfaatkan momentum Asian Games 2018. Secara 

teoritik, upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan aktifitas 

diplomasi publik dapat dijelaskan melalui konsep diplomasi publik.  

Dalam situasi yang relevan dengan pembahasan penulis, maka 

operasionalisasi konsep dari aktifitas diplomasi publik Indonesia melalui 

Asian Games 2018 digambarkan melalui tabel berikut: 

  

                                                        
47 Mahdi S Feizabadi dkk,  Olympic Movement or Diplomatic Movement? The 

Role of Olympic Games on Development of Internastional Relations, Journal 

of Sport Science 3, 2015, 186-194 
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Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Diplomasi Publik 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi Konsep 

Diplomasi 

Publik 

News 

Management 

1. Penyampaian 

informasi harian 

melalui media 

domestik dan 

asing 

2. Penyampaian 

informasi melalui 

saluran resmi  

1. Penyampaian informasi 

seputar Asian Games 

2018 yang terintegrasi 

melalui MMC, 

Tripadvisor, dan surat 

kabar asing oleh 

Indonesia 

2. Penyampaian informasi 

Asian Games 2018 

melalui media online 

resmi INASGOC oleh 

Indonesia 

Strategic 

Communicatio

n 

1. Mengangkat tema 

sederhana dan 

pesan simbolik 

2. Menyampaikan 

pesan melalui 

aktifitas  

1. Materi branding Asian 

Games 2018 yaitu 

motto, logo, maskot, 

billboard, theme song 

oleh Indonesia 

2. Indonesia 

mempresentasikan 

keberagaman potensi-

potensi pariwisata 

Indonesia melalui 

aktifitas dalam Asian 

Games 2018 yaitu 

pemilihan lokasi 

pertandingan, cabang 

olahraga pencak silat, 

dan kegiatan 

pendukung seperti 

Asian Festival dan 

kirab obor.  

Relationship 

Building 

1. Kegiatan untuk 

membentuk 

hubungan jangka 

panjang melalui 

kunjungan 

 

1. Program pelayanan 

wisata gratis untuk 

atlet dan delegasi 

negara-negara peserta 

Asian Games 2018 

oleh Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta 

dan Sumatera Selatan 

(Sumber: Dimensi Diplomasi Publik oleh Mark Leonard, diolah oleh penulis)  
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2.4. Alur Pemikiran 

Berikut penulis menyajikan skema dari alur pemikiran pada penelitian 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Managament Strategic 

communication 

Relationship 

Building 

1. Penyampaian 

informasi harian 

melalui media 

domestik dan 

asing 

2. Penyampaian 

informasi melalui 

saluran resmi 

 

 

1. Mengangkat tema 

sederhana dan 

pesan simbolik 

2. Menyampaikan 

pesan melalui 

aktifitas 

1. Kegiatan untuk 

membentuk 

hubungan jangka 

panjang melalui 

kunjungan 

 

Konsep Diplomasi Publik (Leonard Mark) 

Bagaimana upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara? 

Isu dominasi Bali dan keamanan dalam pariwisata Indonesia  

Argumen Utama: 

Upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata mancanegara dilakukan dengan menjangkau manyarakat 

mancanegara melalui pusat media domestik dan asing, saluran resmi INASGOC, dengan 

mengangkat tema sederhana dalam menyampaikan pesan yang dilakukan melalaui 

berbagai aktifitas dalam Asian Games 2018, serta memberikan pengalaman langsung 

melalui program kunjungan. 
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2.5. Argumen Utama 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang penulis 

uraikan diatas, selanjutnya penulis mengajukan argumen utama: pemerintah 

Indonesia melakukan upaya diplomasi publik melalui Asian Games 2018 

dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara dilakukan 

melalui news management, strategic communication dan relationship 

building. Upada diplomasi publik Indonesia diwujudkan dengan 

menjangkau masyarakat mancanegara melalui pusat media domestik dan 

asing, saluran resmi INASGOC, dengan mengangkat tema sederhana dalam 

menyampaikan pesan yang dilakukan melalaui berbagai aktifitas dalam 

Asian Games 2018, serta memberikan pengalaman langsung melalui 

program kunjungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam mengkaji permasalahan 

pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan memberikan 

penjelasan mengenai fenomena yang terjadi dengan menggunakan data 

dan fakta yang ada.48 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran serta mendeskripsikan secara sistematis objek penelitian dengan 

memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat ditarik 

kesimpulan yang berlaku secara umum.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai penegasan 

yang meliputi batasan-batasan ruang lingkup penelitian yang dilakukan 

oleh penulis baik itu ruang lingkup materi maupun waktu.  

3.2.1 Batasan Materi Penelitian 

Batasan materi dalam penelitian ini adalah pada analisa 

bagaimana upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian Games 

2018 dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. 

                                                        
48Mohtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. 1994 

Jakarta: LP3ES 
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3.2.2 Batasan Waktu Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup waktu dalam penelitian 

ini yaitu dalam periode tahun 2014 pada saat Indonesia ditetapkan 

sebagai tuan rumah Asian Games 2018 hingga tahun 2018 yaitu 

saat pelaksanaan acara Asian Games 2018. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka.49 Dimana 

penulis mengumpulkan dan selanjutnya mengolah informasi yang 

mendukung proses penelitian yang diperoleh melalui studi literatur, 

dengan sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel berita, maupun 

website resmi.  

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah 

teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data untuk kemudian 

dikelola dan diwujudkan ke dalam laporan.50 Dimana penulis menganalisa 

seluruh data dan informasi yang didapatkan melalui sumber literatur 

berupa buku, jurnal, artikel berita, maupun website resmi. 

                                                        
49 Sumardi, Metode Penelitian. (Jakarta, 1990) 
50 John W. Creswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 

(California: Sage Publications, 1991) Hlm 145 
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3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I, penulis menjabarkan garis besar penelitian yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan 

konseptual serta manfaat penelitian. 

Bab II, merangkum kerangka pemikiran dimana konsep yang akan 

dijabarkan untuk menganalisis fenomena yang sedang diteliti dan 

digunakan sebagai landasan teoritik dalam menjawab rumusan masalah. 

Bagian ini akan merangkum kajian konseptual, operasional konsep, serta 

argumen utama. 

Bab III, menjabarkan mengenai metodologi penelitian, yang 

meliputi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data dan sistematika penulisan penelitian.  

Bab IV, bab ini mengelaborasikan secara komprehensif tentang 

gambaran umum dari profil pariwisata Indonesia, Asian Games, serta 

penyelenggaraan Asian Games 2018 oleh Indonesia.  

Bab V, pada bagian ini penulis akan menyajikan pembahasan 

mengenai bagaimana upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian 

Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. 

Pembahasan tersebut akan didasarkan kepada temuan-temuan yang 

diperoleh melalui analisa dari data yang terkumpul. 

Bab VI, bagian ini berisi kesimpulan yang berupa pernyataan 

singkat penulis berdasarkan hasil analisis dalam penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PARIWISATA INDONESIA DAN ASIAN GAMES 

2018 

 

4.1 Profil Pariwisata Indonesia 

Dalam beberapa dekade sektor pariwisata telah berkembang 

dengan pesat dan telah menjadi salah salah satu sektor dengan 

perkembangan terpesat di dunia seiring dengan meningkatnya jumlah 

wisatawan internasional yang melakukan perjalanan dengan tujuan ke 

berbagai negara di dunia. Pada tahun 2017 terdapat lebih dari 1,3 miliar 

wisatawan yang melakukan perjalan dari negara asalnya ke berbagai 

negara di dunia.51 

  

 

 

 

Berdasarkan data di atas, terdapat tren positif dalam pertumbuhan 

jumlah wisatawan internasional. Hal ini mendorong kepada semakin 

                                                        
51 World Bank, International Tourism, Number of Arrival, 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVLm, diakses pada Juli 2019 

Grafik 1 Grafik pertumbuhan wisatawan internasional (Sumber: Worldbank) 
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besarnya peran yang dimainkan oleh sektor pariwisata terhadap 

perkembangan ekonomi dunia. Dengan adanya tren positif dalam 

pertumbuhan jumlah wisatawan internasional ini, tentu saja menjadi 

peluang yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai negara-negara 

di dunia untuk memasarkan potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh 

suatu negara untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negaranya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang melihat peluang tersebut dan 

mengembangkan potensi sektor pariwisata negaranya untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi negara.  

Ketika berbicara mengenai pariwisata Indonesia, perlu 

digarisbawahi tentang luas wilayah Indonesia serta bagaimana keadaan 

geografis di Indonesia. Secara geografis negara Indonesia berada di antara 

benua Asia dan Australia dengan  wilayah seluas 7,9 juta kilometer 

persegi.52 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 

lebih dari 17.000 pulau yang terbentang di sepanjang wilayah Indonesia 

dari pulau terluar Indonesia yaitu Pulau Weh hingga Kota Merauke yang 

terletak pada ujung timur Indonesia, di mana 6.000 diantaranya merupakan 

pulau tidak berpenghuni.53  

                                                        
52   Badan Pembinaan Hukum Nasional, Indonesia Merupakan Negara Kepulauan 

Yang Terbesar di Dunia, 

https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-

NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA, diakses pada 29 

Juni 2018 
53 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 
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Keadaan geografis Indonesia ini kemudian berpengaruh pula 

kepada keberagaman sosial budaya serta kekayaan alam yang dimiliki 

Indonesia, yang kemudian menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan dan menyokong pariwisata Indonesia. Tidak hanya 

potensi sumber daya alam dan budaya, Indonesia juga memiliki sumber 

daya buatan yang terbentang di seluruh wilayah negara.54 Sumber daya 

pariwisata alam dapat berupa wisata bahari, ekowisata dan wisata 

petualangan; potensi wisata budaya dapat berupa wisata warisan budaya 

dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, serta wisata kota dan desa; wisata 

buatan meliputi wisata mice, wisata olahraga dan obyek wisata 

terintegrasi.  

Indonesia merupakan laboratorium terbesar di dunia dengan 300 

suku bangsa dan memiliki lebih dari 700 bahasa dan dialek serta Indonesia 

merupakan negara dengan biodiversity (keanekaragaman hayati) ke-3 

setelah Brazil dan Zaire dengan 51 taman nasional.55  Indonesia juga 

memiliki 8 situs warisan dunia yang telah dakui oleh United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) meliputi 

Candi Borobudur dan Prmbanan, Taman Nasional Komodo, Taman 

Nasional Lorenz, Taman Nasional Ujung Kulon, Situs Arkeologi 

Sangiran, Subak di Bali, serta Tambang batu bara Ombilin di Kota 

                                                                                                                               

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Sawahlunto, Sumatera Barat.56 Indonesia juga memiliki keanekaragaman 

hayati dan satwa endemik yang kaya khususnya spesies reptil, primata dan 

burung.  

Perjalanan historis serta kondisi geografis Indonesia menjadi faktor 

yang mempengaruhi potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia. Berkat 

keadaan geografis serta luas wilayahnya, Indonesia dianugerahi dengan 

kekayaan alam yang  berlimpah. Gunung dan pantai menjadi kekayaan 

alam yang banyak dikembangkan dalam aktifitas pariwisata di Indonesia.  

Letak geografis Indonesia yang berada di antara pertemuan 

lempeng bumi membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan 

gunung terbanyak di dunia baik gunung berapi aktif maupun tidak aktif.57 

Salah satu destinasi wisata yang dikembangkan dengan menggali potensi 

gunung adalah gunung Bromo yang berada di kompleks Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang berada di provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Gunung Bromo dikenal dengan sebagai obyek wisata gunung 

dengan daya tarik keindahannya didukung dengan akses yang mudah 

membuat gunung Bromo menjadi salah satu destinasi wisata alam yang 

potensial dalam menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara.  

Kekayaan alam Indonesia lainnya yang menonjol adalah wisata 

pantai. Karakter geografis Indonesia yang berupa kepulauan membuat 

                                                        
56 Ibid. 
57 Ibid 
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Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini 

kemudian mendorong kepada kekayaan potensi wisata pantai Indonesia. 

Terdapat banyak kawasan pantai di Indonesia yang telah dikembangkan 

sebagai destinasi pariwisata, namun banyak pula pantai yang potensinya 

masih belum dikembangkan. Salah satu kawasan yang telah dikenal oleh 

wisatawan domestik maupun di kalangan wisatawan mancanegara dengan 

wisata pantainya adalah pulau Bali dengan beberapa wisata pantai yang 

telah dikenal seperti pantai Kuta dan Sanur. Meskipun dari segi popularitas 

belum dapat mengalkan wisata pantai di Bali, namun Indonesia memiliki 

beberapa wisata pantai yang potensial diantaranya adalah pulau Tidung di 

Kepulauan Seribu maupun Pulau Pink di Labuan Bajo, Nusa Tenggara 

Timur dan beberapa pantai lain yang berpotensi menarik kedatangan 

wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Masih banyak wisata alam 

lain yang memiliki potensi untuk menarik wisatawan domestik dan 

mancanegara seperti wisata danau, gua, air terjun, taman nasional, dan lain 

sebagainya.58   

Sejarah yang dimiliki Indonesia dari masa kejayaan kerajaan 

hingga masa kolonialisme meninggalkan aset-aset sejarah yang kemudian 

menjadi potensi dalam menambah daya tarik bagi pariwisata Indonesia. 

Bangunan peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di 

Indonesia di masa lampau serta bangunan-bangunan yang pernah menjadi 

saksi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme menjadi salah 

                                                        
58 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

satu aset yang berharga bagi pariwisata Indonesia. Salah satu peninggalan 

sejarah yang telah dikelola menjadi destinasi wisata adalah Candi 

Borobudur yang terletak di Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia 

yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia.  

Keadaan geografis Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong 

terhadap keberagaman yang dimiliki Indonesia dalam berbagai aspek 

seperti budaya, bahasa,  suku bangsa, agama, maupun tradisi yang dimiliki 

oleh masyarakat Indonesia. Setiap daerah di Indonesia mempunyai 

keragaman budaya yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut yang 

kemudian dimanifestasikan ke dalam tarian, pakaian daerah, maupun lagu 

daerah yang beragam pula. Terdapat tidak kurang dari 700 bahasa daerah 

yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dalam 

kegiatan sehari-hari selain bahasa resmi yang Indonesia yaitu bahasa 

Indonesia serta 1.340 suku bangsa tersebar tinggal di Indonesia.59 Unsur-

unsur keberagaman budaya yang dimiliki ini kemudian dapat potensi yang 

berharga bagi sektor industri pariwisata Indonesia.  

                                                        
59 Lewis, M. (2009). “Ethnologue: Language of The World, Sixteenth edition”. 

SIL International. 
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Grafik 2 Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Sumber: Worldbank) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun dengan didominasi oleh wisatawan dari negara-negara 

Asia seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok 

sementara, wisatawan yang berasal dari negara-negara di luar Asia seperti 

Grafik 3 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Berdasarkan Negara Asal 

(Sumber: BPS, diolah oleh penulis) 
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Australia, Amerika serta wisatawan dari Eropa juga turut menyumbang 

angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.60 

Kekayaan dan keberagaman aset serta potensi pariwisata yang 

dimiliki Indonesia dalam berbagai memberikan peluang besar bagi sektor 

pariwisata Indonesia. Dengan adanya pemanfaatan dan pengembangan 

dari potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh negara, mendorong 

perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia 

merupakan salah satu sektor terpenting bagi Indonesia karena kontribusi 

serta peran dari sektor pariwisata dalam pengembangan wilayah, 

penyerapan tenaga kerja serta investasi, pendapatan daerah serta 

penerimaan investasi. Dengan banyaknya potensi wisata yang kemudian 

dikembangkan menjadi tujuan wisata, kemudian menjadi sebuah 

pendorong bagi sektor ekonomi Indonesia lain seperti halnya berkaitan 

dengan bertambahnnya lapangan kerja yang tersedia, perkembangan sektor 

industri perhotelan dan restoran, perkembangan industri kerajinan, serta 

angkutan yang yang merupakan beberapa unsur penting yang berperan 

dalam mendukung sektor pariwisata.61  

Besarnya peran sektor pariwisata khususnya pariwisata 

internasional dapat dilihat dari besarnya kontribusai sektor ini bagi devisa 

negara serta peningkatan kontribusi sektor ini bagi devisa negara seiring 

                                                        
60 Badan Pusat Statistik, Pariwisata ,  

https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html, diakses pada 29 Juni 2018 
61 Kementerian Pariwisata RI, Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap 

Perekonomian Indonesia, http://www.kemenpar.go.id/post/kajian-dampak-

sektor-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia, diakses pada 1 Juli 2019 
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dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pada tahun 

2013 sektor pariwisata menempati peringkat ke-empat sebagai 

penyumbang devisa bagi negara setelah sektor minyak dan gas bumi, batu 

bara, serta kelapa sawit.62 Kontribusi sektor pariwisata terus meningkat 

seiring dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan 

sektor pariwisata. Pada tahun 2016 sektor pariwisata menempati posisi ke-

dua setelah sektor minyak dan gas dengan devisa sebesar 13,5 juta dolar 

AS per tahun.63 Perkembangan sektor pariwisata juga dilihat dari jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkat dari 9,7 juta 

wisman menjadi 14 juta wisman tercatat pada tahun 2017 dan masih terus 

berkembang.64 Hal ini merupakan hasil dari strategi yang dilakukan 

pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.  

Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, 

sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian 

khusus. Berbagai usaha dilakukan dalam meningkatkan jumlah wisatawan 

khusunya wisatawan mancanegara. Pada era kepemimpinan presiden Joko 

Widodo, diterapkan strategi baik itu dalam level perencanaan maupun 

eksekusi kebijakan yang dilakukan melalui resturkturisasi birokrasi, 

                                                        
62 Ibid.  

 
63 Yoga Sukmana, 3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumabng Devisa Terbesar 

Kedua, (online), 2017, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/3-tahun-jokowi-jk-

pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua, diakses pada 28 Juni 2019. 
64 James Guild, Indonesias’s Tourism Boom Explained, (online), 2018, 

https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/07/indonesias-tourism-

boom-explained.html, Diakses pada 28 Juni 2019. 
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reformasi regulasi serta pembangunan infrastruktur skala besar dalam 

mempermudah akses menuju destinasi.65  

Pada tahun 2016, pemerintah menambah jumlah negara penerima 

bebas visa kunjungan menjadi 169 negara dari sebelumnya hanya 45 

negara pada tahun 2014.66 Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia adalah dengan membangun infrastruktur untuk mempermudah 

akses wisatawan khususnya wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi 

wisata di Indonesia seperti Danau Toba di Sumatera Utara dengan 

memperluas kapasitas Bandar Udara Silangit (sekarang dikenal dengan 

sebutan Bandara Internasional Sisingamangaraja XII) dan mengubahnya 

menjadi bandar udara internasional. Hal ini dilakukan untuk mendukung 

Rencana Strategi Jangka Menengah (RSJM) Kementerian Pariwisata 

Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan agenda 

pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (NAWA CITA) dengan target 

salah satunya untuk menarik 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 

2019.67 Dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata Indonesia, 

diharapkan sektor ini dapat menjadi sektor utama serta mampu berperan 

dalam menggerakkan pertumbuhan sektor industri lainnya.68  

                                                        
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016. Hlm 7 

 
68 Ibid.  
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Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, diperlukan upaya-

upaya yang dilakukan dengan mempromosikan potensi-potensi wisata 

yang dimiliki guna meningkatkan familiaritas masyarakat baik masyarakat 

domestik maupun masyarakat mancanegara sebagai upaya untuk 

mempresenrtasikan dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia. 

Pemerintah Indonesia mempunyai sebuah kementerian yang berperan 

dalam membantu presiden dalan penyelenggaraan pemerintahan negara 

khususnya dalam bidang kepariwisataan, yaitu Kementerian Pariwisata. 

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memiliki fungsi diantaranya 

adalah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk kemudian 

melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tersebut khususnya di bidang 

pengembangan pariwisata mancanegara atau internasional. Dalam upaya 

mensukseskan kegiatan promosi pariwisata, Kementerian Pariwisata dapat 

bekerja sama dengan berbagai pihak serta memanfaatkan berbagai 

momentum tertentu. Kegiatan promosi tersebut dapat dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar negeri melalui berbagai kegiatan berupa festival, 

seminar maupun forum, promosi paket wisata maupun kompetisi.  

Meskipun Indonesia memiliki potensi-potensi wisata yang sangat 

besar, namun jika dilihat dari jumlah kedatangan wisatawan mancanegara 
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yang berkunjung, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura.69  

 

Grafik 4 Perbandingan Kunjungan Pariwisata Internasional (Sumber: Worldbank, 2017) 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kedatangan 

wisatawan yang berkunjung ke negara tetangga seperti Thailand dan 

Malaysia memiliki selisih yang cukup jauh dengan jumlah wisatawan 

mancanegara yang masuk ke Indonesia, namun Indonesia masih unggul 

tipis dari Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa citra Indonesia sebagai 

destinasi wisata internasional masih tertinggal juga dibandingkan dengan 

negara-negara tersebut, meskipun Indonesia mempunyai kekayaan potensi 

wisata yang sedemikian besar.70  

                                                        
69 Worldbank, International Tourism, number of Arrival, 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2017&locations=ID

&start=1995&view=chart, diakses pada 29 Juni 2019 
70 Ibid. 
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Salah satu isu yang berpengaruh terhasap citra Indonesia sebagai 

destinasi wisata internasional adalah bencana alam. Letak Indonesia yang 

secara geografis berada di antara pertemuan lempeng bumi menjadi 

pedang bermata dua bagi sektor pariwisata Indonesia.71 Kondisi geografis 

tersebut di satu sisi memberikan dampak positif bagi keragaman potensi 

pariwisata di Indonesia seperti gunung dan pemandangan alam yang indah, 

namun di sisi lain juga membuat Indonesia menjadi negara yang rawan 

bencana khususnya tsunami, gempa bumi dan erupsi gunung berapi 

mengingat banyaknya gunung berapi aktif yang berada di wilayah 

Indonesia.  

Hal ini kemudian berdampak bagi industri pariwisata Indonesia 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Banjir dan tahan longsor 

juga menjadi isu bencana lain yang menjadi tantangan bagi pariwisata 

Indonesia baik dalam konteksnya terhadap aktifitas kepariwisataan 

maupun pengaruh negatif terhadap citra Indonesia sebagai negara destinasi 

wisata di mata wisatawan mancanegara. 

Isu lain yang menjadi salah satu tantangan bagi pariwisata 

Indonesia adalah isu keamanan.72 Sektor pariwisata merupakan salah satu 

sektor yang sensitif terhadap isu keamanan. Keamanan dari tujuan 

destinasi wisata menjadi salah satu faktor penting yang menjadi 

                                                        
71 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016. Hlm 33 
72 Ibid. Hlm23 
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pertimbangan bagi wisatawan untuk melakukan wisata khususnya ke 

negara lain. Dampak negatif dari isu keamanan bagi sektor pariwisata 

dapat dirasakan secara langsung dengan penurunan jumlah wisatawan 

yang berkunjung maupun secara tidak langsung dengan munculnya 

persepsi negatif terhadap suatu destinasi wisata. Isu terorisme menjadi 

salah satu fokus dari isu keamanan di Indonesia yang berpengaruh 

terhadap persepsi publik mancanegara terhadap Indonesia. Beberapa kasus 

terorisme terjadi di wilayah Indonesia serta bagaimana aksi terorisme 

sering diidentikan dengan gerakan radikal Islam menjadi hal yang tidak 

menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim 

terbesar di dunia. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap citra Indonesia 

sebagai destinasi wisata internasional.  

Di samping itu, masih terjadi mispersepsi di antara wisatawan 

mancanegara terhadap pariwisata Indonesia maupun terhadap negara 

Indonesia secara umum. Bali masih merupakan satu-satunya representasi 

bagi pariwisata Indonesia yang telah dikenal secara global dipresentasikan 

dengan besarnya kontribusi Bali terhadap devisa Indonesia yaitu 45 

persen.73 Hal ini dipengaruhi oleh pamor Bali sebagai destinasi wisata 

yang sudah sangat kuat di antara wisatawan mancanegara jika 

dibandingkan dengan negara Indonesia itu sendiri.  

                                                        
73 Made, Bali Sumbang 45 Persen Devisa Pariwisata, (online), 2010, 

https://nasional.kompas.com/read/2010/05/14/21424776/Bali.Sumbang.45.Pe

rsen.Devisa.Pariwisata diakses pada 29 Juni 2019.  
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Kuatnya pamor Bali di mata wisatawan mancanegara 

memunculkan beberapa mispersepsi tentang bagaimana terdapat anggapan 

bahwa Bali merupakan suatu sebuah wilayah negara dan bukan merupakan 

bagian dari wilayah negara Indonesia serta rendahnya familiaritas 

wisatawan mancanegara terhadap destinasi wisata di Indonesia selain Bali. 

Hal ini disayangkan melihat banyak dan beragamnya potensi destinasi 

wisata lain di Indonesia selain Bali. Namun, pengembangan sektor 

pariwisata Bali menumbulkan beberapa masalah lain seperti sampah dan 

kemacetan khususnya di daerah Ubud. Di Bali setiap harinya terdapat 

5.000 hingga 10.000 ton sampah per hari dari hasil aktifitas penduduk, 

wisatawan maupun pengelola wisata.74  

Di sisi lain, keterkaitan isu-isu dalam pariwisata Indonesia tersebut 

menjadi kendala bagi upaya pengembangan pariwisata mancanegara. 

Besarnya kontribusi Bali bagi devisa negara serta peran Bali sebagai 

presentasi wisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara menjadi 

bumerang saat terjadi isu seperti bencana alam erupsi Gunung Agung yang 

tejadi pada tahun 2017 yang terjadi di Bali, berpengaruh terhadap 

menurunnya kunjungan wisata yang cukup signifikan sehingga 

                                                        
74 Silvia Galikano, Sampah Masih menjadi Pekerjaan Besar untuk Pariwisata, 

(online), 2016, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160521180342-

269-132441/sampah-masih-jadi-pekerjaan-besar-untuk-pariwisata, diakses 

pada 29 Juni 2018. 
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pengaruhnya besar pula terhadap pendapatan sektor pariwisata secara 

nasional.75 

Beberapa isu tersebut kemudian menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi citra di mata wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi isu-isu tersebut serta 

meningkatkan citra pariwisata Indonesia untuk kemudian mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan salah satunya dengan meningkatkan kuantitas 

destinasi wisata mancanegara. 

4.2 Asian Games 2018 

Asian Games merupakan sebuah sebuah perhelatan multi olahraga 

terbesar setelah Olimpiade dan juga merupakan acara terbesar yang 

diselenggarakan oleh Olympic Council of Asia (OCA). Asian Games 

diselenggarakan setiap empat tahun sekali di negara-negara yang 

merupakan anggota OCA dengan partisipasi negara-negara anggota OCA. 

Berdasarkan ketentuan yang dimiliki OCA, lama penyelenggaraan Asian 

Games haruslah tidak kurang dari dua belas (12) hari dan tidak lebih dari 

enam belas (16) hari.76  

Asian Games pertama kali digelar pada tahun 1951 dengan tuan 

rumah New Delhi, India. Sebelumnya pada tahun 1962 Indonesia pernah 

                                                        
75 Muhammad Irzal AdiaAdiakurnia, Menpar: Proyeksi 17 Juta Wisman Tahun 

2017 Tidak tercapai, 

https://travel.kompas.com/read/2017/12/21/225651827/menpar-proyeksi-

target-17-juta-wisman-tahun-2017-tidak-tercapai, diakses pada Juli 2019 
76 OCA, Asian Summer Games, 

http://www.ocasia.org/Game/GameDetailsByGameID?q=BrMykyrnI530p/vs

nX+Z8vJNguoh97VGtnRABxESGMU=, diakses Juli 2019  
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ditunjuk menjadi tuan rumah dari perhelatan ini untuk pertama kali.77 

Semenjak terbentuknya, Asian Games telah dilaksanakan sebanyak 18 kali 

yang dilaksanakan di negara-negara anggota OCA. Berikut adalah daftar 

negara pelaksana Asian Games78: 

Daftar Negara Penyelenggara Asian Games 

No. Negara Kota Waktu Pelaksanaan 

1.  India New Delhi 4 – 11 Maret 1951 

2. Filipina Manila 1 – 9 Mei 1954 

3. Jepang Tokyo 24 Mei – 1 Juni 1958 

4. Indonesia Jakarta  24 Agustus – 4 September 1962 

5. Thailand Bangkok 9 – 20 Desember 1966 

6 Thailand Bangkok  24 Agustus – 4 September 1970 

7. Iran Tehran 1 – 16 September 1974 

8. Thailand Bangkok 9 – 20 Desember 1978 

9. India New Delhi 19 November – 4 Desember 1982 

10. Korea Selatan Seoul 20 September – 5 Oktober 1986 

11. Tiongkok Beijing 22 September – 7 Oktober 1990 

12. Jepang  Hiroshima 2 – 16 Oktober 1994 

13. Thailand Bangkok 6 – 20 Desember 1998 

14. Korea Selatan Busan 24 September – 14 Oktober 2002 

15. Qatar Doha 1 – 15 Desember 2006 

                                                        
77 Olympic Council of Asia, Asian Summer Games, 

http://www.ocasia.org/Game/GameDetailsByGameID?q=BrMykyrnI530p/vs

nX+Z8vJNguoh97VGtnRABxESGMU=, diakses pada 2 Juli 2019 
78 Ibid. 
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16. Tiongkok Guangzhou 12 – 27 November 2010 

17. Korea Selatan Incheon  19 September – 4 Oktober 2014 

18. Indonesia Jakarta, 

Palembang 

18 Agustus – 12 September 2018 

 

Indonesia kembali dinobatkan menjadi sebagai tuan rumah dari 

perhelatan pesta olahraga terbesar di kawasan Asia yaitu Asian Games 

untuk ke-dua kalinya setelah Vietnam mengundurkan diri dari posisi 

tersebut karena masalah finansial. Berdasarkan hasil rapat dari Olympic 

Council of ASIA Meeting yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan 

pada tanggal 19 September 2014, dibentuk Indonesia Asian Games 2018 

Organizing Committee (INASGOC) sebagai komite nasional resmi dalam 

penyelenggasaan Asian Games 2018 diketuai oleh Erick Thohir yang juga 

menjabat sebagai ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI)79. 

Komite ini bertugas untuk merencanakan, menyiapkan serta 

menyelenggarakan Asian Games 2018 dengan bertanggung jawab 

langsung Kepada Presiden Republik Indonesia.  INASGOC merekrut lebih 

dari 15.000 relawan untuk melancarkan pre-even hingga puncak Asian 

Games 2018.80 INASGOC kemudian juga bekerjasama dengan beberapa 

pihak termasuk beberapa kementerian di Indonesia, perusahaan milik 

negara serta swasta.  

                                                        
79 Anonim, ASIAN GAMES 2018. INASGOC. 2018, 

https://asiangames2018.id/about/inasgoc,  diakses pada 19 Oktober 2018. 
80  Ibid. 
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4.2.1 Olympic Council of Asia (OCA) 

Olympic Council of Asia (OCA) merupakan sebuah badan 

olahraga di kawasan Asia. Pendirian OCA pada awalnya diinisiasi 

saat pertemuan Asian Games Federation (AFD) di New Delhi pada 

tanggal 26 November 1981 yang dihadiri oleh representastif dari 

National Olympic Committee di Asia.81 Kemudian OCA secara 

resmi dibentuk pada saat dilaksanakannya Asian Games ke-9 di 

New Delhi tepatnya pada bulan 16 November 1982. Sejak tahun 

1991 OCA diketuai oleh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah yang 

merupakan representasi dari Kuwait.82  

OCA memililki memiliki prinsip yang fundamental dalam 

mengembangkan olahraga, pendidikan, serta budaya dari kaum 

muda di wilayah Asia sehingga menciptakan generasi yang 

bermoral dan sehat secara fisik yang diwujudkan dengan kompetisi 

dalam olahraga yang fair serta untuk mempromosikan rasa hormat, 

goodwill, persahabatan, serta perdamaian secara internasional.83 

OCA juga mengambil sikap anti diskriminasi dalam bentuk apapun 

baik itu dalam bentuk diskriminasi terhadap ras, disabilitas, agama 

maupun pandangan politik di antara anggota-anggota OCA baik itu 

representatif, pekerja, official maupun dari pihak lawan. Sehingga, 

                                                        
81 OCA, Asian Summer Games, 

http://www.ocasia.org/Game/GameDetailsByGameID?q=BrMykyrnI530p/vs

nX+Z8vJNguoh97VGtnRABxESGMU=, diakses Juli 2019 
82  Ibid. 
83 Olympic Council of Asia, Constitution and Rules, The Olympic Council of 

Asia: 2019. Hlm 13 
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sudah semestinya tidak terdapat batasan maupun syarat-syarat yang 

berhubungan dengan hal-hal tersebut untuk berpartisipasi dalam 

perhelatan olahraga yang diselenggarakan oleh OCA maupun 

dalam kegiatan pertemuan OCA serta partisipasinya sebagai 

komite. OCA juga menyatakan bahwa representatif dari anggota 

dari OCA yang telah terakreditasi, official, maupun kompetitor 

tidak dibenarkan untuk dilarang atau ditolak untuk memasuki 

wilayah  tempat diadakannya kegiatan OCA baik itu dalam 

kegiatan pertemuan maupun dalam acara olahraga yang 

diselenggarakan oleh OCA.84  

OCA memiliki motto “Ever Onward” dan memiliki sebuah 

simbol yang merepresentasikan badan olahraga regional ini yang 

berbentuk matahari berwarna merah menyala dengan enam belas 

sudut cahaya dengan lingkaran putih berada di tengahnya. 

Sedangkan, logo OCA adalah berupa simbol OCA yang dikelilingi 

oleh sosok naga Asia yang ditemukan di Asia Timur dan Asia 

Selatan yang merepresentasikan (nasib baik, suksen, kemakmuran, 

kekuatan, keberanian, kedinamisan serta kedayagunaan) dan elang 

yang ditemukan di kawasan Himalaya, Asia Selatan, adia Tengah 

dan Asia Barat (merepresentasikan presisi, keanggunan, kekuatan, 

loyalti, visi, kecepatan, atletik dan daya tahan) dengan logo 

olimpiade serta tulisan berupa Olympic Council of ASIA pada 

                                                        
84 Ibid. 
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bagian bawah. Logo ini mempresentasikan identitas OCA yang 

dinamis dan menantang, damai, serta bergairah. Logo ini secara 

resmi disetujui dan digunakan pada majelis umum ke-25 di Doha 

pada tanggal 2 Desember 2006 dan logo ini juga digunakan sebagai 

bendera OCA 

 

Gambar 1 Simbol OCA 

 

Gambar 2 Logo OCA 

  

Hingga saat ini OCA memiliki 45 anggota yang berasal dari 

negara-negara yang berada di kawasan Asia. Kenggotaan Indonesia 

dalam OCA disepresentasikan oleh Komite Olimpiade Indonesia 

(KOI) yang telah terbentuk pada tahun 1946 dan kemudian 

bergabung sebagai anggota OCA.85 Daftar negara anggota OCA 

dapat dilihat pada tabel berikut86: 

Tabel 2 Daftar anggota OCA 

No.  Kode Negara No. Kode Negara 

1.  AFG Afghanistan 24. MDV Maladewa 

2.  BRN Bahrain 25. MGL Mongolia 

3. BAN Bangladesh 26. MYA Myanmar 

4. BHU Bhutan 27. NEP Nepal 

                                                        
85 Komite Olimpiade Indonesia, About Us, https://nocindonesia.org/about-us/, 

diakses pada Juli 2019 
86 INASGOC, Sport Technical Handbook for The 18th Asian Games Indonesia 

2018, Jakarta: 2018. Hlm 13 
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5. BRU Brunei Darussalam 28. OMA Oman 

6. CAM Kamboja 29. PAK Pakistan 

7. CHN Tiongkok 30. PLE Palestina 

8. HKG Hong Kong 31. PHI Filipina 

9. INA Insonesia 32. PRK DPR Korea 

10. IND India 33. QAT Qatar 

11. IRI Iran 34. SGP Singapura 

12. IRQ Irak 35. SRI Sri Lanka 

13. JPN Jepang 36. SYR Suriah 

14. JOR Yordania 37. THA Thailand 

15. KAZ Kazakhtan 38. TJK Tajikistan 

16. KOR Korea 39. TKM Turkmenistan 

17. KUW Kuwait 40. TLS Ytimor Leste 

18. KSA Arab Saudi 41. TPE China Taipei 

19. KGZ Kyrzygyzstan 42. UAE Uni Emirat 

Arab 

20. LAO Laos 43. UZB Uzbekistan 

21. LBN Lebanon 44. VIE Vietnam 

22. MAC Macau 45. YEM Yaman 

23. MAS Malaysia    

 

4.2.2 Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee 

(INASGOC) 

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Asian 

Games 2018, pemerintah Indonesia dari penyelenggaraan 

perhelatan olahraga ini membentuk sebuah panitia pelaksana yang 

disebut dengan Indonesia Asian Games 2018 Organizing 

Committee (INASGOC) sebagai bentuk tanggung jawab 

pemerintah Indonesia selaku tuan rumah dari pelaksanaan Asian 

Games ke 18. INASGOC  berkedudukan di ibu kota Indonesia, 

yaitu Jakarta. INASGOC memiliki tugas dalam penyusunan dan 

penetapan rencana penyelenggaraan Asian Games 2018 untuk 
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kemudian menyiapkan dan menyelenggarakan Asian Games 2018 

dengan bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik 

Indonesia.87 Dalam pelaksanaan tugasnya, INASGOC dapat 

melibatkan dan membentuk kerja sama dengan pihak-pihak lain 

baik itu kementerian, lembaga, instansi, daerah, maupun pihak-

pihak lain untuk mendukung tugas INASGOC dalam 

penyelenggaraan Asian Games 2018. 

Panitia Nasional INASGOC terdiri dari panitia pengarah 

dan panitia pelaksana. Panitia pengarah dalam INASGOC diketuai 

oleh wakil presiden Republik Indonesia yaitu Jusuf Kalla dengan 

didampingi oleh Puan Maharani selaku Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 

Republik Indonesia. Panitia pengarah INASGOC beranggotakan 

ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir, 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

Gubernur Provinsi Daerah Istimea Ibukota Jakarta, Gubernur 

Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan 

Gubernur Provinsi Banten.88  

  Sementara itu panitia pelaksana INASGOC diketuai oleh 

ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir 

dengan didampingi oleh Letnan Jenderal (Purn) TNI Sjafrie 

                                                        
87 Op. Cit. 
88 Kementerian Kesehatan, Op. Cit. Hlm 12 
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Sjamsoeddin yang bertindak sebagai wakil ketua panitia pelaksana 

INASGOC. Panitia pelaksana INASGOC memiliki kewenangan 

dalam penerimaan, penggunaan, serta pengelolaan keuangan yang 

berasal dari sumber-sumber yaitu sponsorship, penjualan tiket, 

sport labelling, souvenir, maupun sumber-sumber lain yang sah 

sesuai dengan hukum.89  

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Asian Games 

2018 INASGOC mendapatkan dukungan dari kementerian, 

instansi, lembaga, maupun daerah melalui dukungan dari segi staf, 

administrasi, maupun teknis yang diwujudkan melalui perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan dengan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing.90 

4.2.3 Pemilihan Indonesia sebagai Tuan Rumah Asian Games 2018 

Berdasarkan ketentuan dari OCA, pengajuan untuk menjadi 

tuan rumah Asian Games dilaksanakan delapan tahun sebelum 

dilaksanakannya Asian Games. Pada tahun 2012, Indonesia 

melakukan upaya untuk memenangkan bidding (mengajukan) di 

Macau dengan mengajukan Surabaya, Jawa Timur untuk menjadi 

tuan rumah dari pelaksanaan  Asian Games ke-18 tahun 2019 (pada 

                                                        
89  Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games Xviii Tahun 2018, 

2017 

  
90 Ibid.  
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mulanya Asian Games ke-18 direncanakan untuk diselenggarakan 

pada tahun 2019, setahun sebelum Asian Winter Games).91 Untuk 

memenangkan bidding tuan rumah Asian Games ke-18 diperlukan 

kesiapan internal serta dukungan dari anggota OCA. Pada saat 

proses bidding, Indonesia bersaing dengan Dubai, Vietnam, dan 

Hongkong namun kemudian Dubai memutuskan untuk 

mengundurkan diri dari proses bidding. Namun kemudian Vietnam 

(Hanoi) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 

ke-18 setelah menang dalam proses bidding  dari Indonesia dalam 

majelis umum OCA yang diselenggarakan di Macau pada tahun 

2012.  

Dalam proses bidding, Indonesia kalah dari Vietnam setelah 

memperoleh 14 dari 43 suara dari anggota OCA, kemudian 

berdasarkan hasil suara tersebut, negara yang kalah dalam proses 

bidding yaitu Indonesia (Surabaya) ditetapkan sebagai tuan rumah 

dari penyelenggaraan Asian Youth Games 2021 sesuai dengan 

kesepakatan anggota OCA.92 Namun kemudian pada bulan April 

2014 Vietnam menyatakan ketidaksanggupannya untuk menjadi 

tuan rumah dari penyelenggaraan Asian Games ke-18 dengan 

                                                        
91 Kementerian Pemuda dan Olahraga republik Indonesia, Dipersiapkan Bidding 

Indonesia Jadi Tuan Ruman Asian Games XVIII, 

http://kemenpora.go.id/index/preview/berita/5595, diakses pada Juli 2019 
92 Anonim, Indonesia Kalah dari Vietnam untuk Jadi Tuan Rumah Asian Games 

2019, https://sport.detik.com/sport-lain/d-2086466/indonesia-kalah-dari-

vietnam-untuk-jadi-tuan-rumah-asian-games-2019, diakses pada Juli 2019 
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pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Vietnam melalui Perdana 

Menteri Nguyen Tan Dung yang menyatakan bahwa Vietnam 

mengundurkan diri dari posisi tuan rumah Asian Games ke-18 

karena kurangnya pengalaman dalam penyelenggaraan acara 

olahraga besar serta kesulitan sosial dan ekonomi yang telah 

dialami oleh Vietnam.93  

Keputusan ini mendapat dukungan dari dari masyarakat 

Vietnam setelah sebelumnya keputusan Vietnam untuk menjadi 

tuan rumah dari penyelenggaraan Asian Games ke-18 tidak 

mendapat sambutan baik dari masyarakat Vietnam karena 

masyarakat Vietnam yang prihatin dengan pertumbuhan ekonomi 

negara yang tengah rendah pada saat itu sedangkan biaya 

penyelenggaraan Asian Games tidaklah sedikit.94  

Setelah pengunduran diri Vietnam, Indonesia menjadi 

kandidat kuat dari tuan rumah penyelenggaraan Asian Games ke-

18. Kemudian, penetapan tuan rumah dari penyelenggaraan Asian 

Games ke-18 adalah berdasarkan hasil dari sidang pleno OCA di 

Incheon, Korea.95 Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai tuan 

                                                        
93Marianne Brown, Warga Vietnam Dukung Keputusan untuk mundur dari Tuan 

Rumah Asian Games,  https://www.voaindonesia.com/a/warga-vietnam-

dukung-keputusan-mundur-dari-tuan-rumah-asian-games/1898225.html, 

diakses pada Juli 2019 
94 Ibid. 
95  Tempo, Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Asian Games 2018, 

https://sport.tempo.co/read/608387/indonesia-resmi-tuan-rumah-asian-games-

2018, diakses pada Juli 2019 
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rumah Asian Games 2018 melalui sidang pleno OCA yang 

diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan pada tanggal 19 

September 2014. Keputusan tersebut kemudian mendapat sambutan 

yang baik dari pemerintah Indonesia serta KOI.96  

Keputusan penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian 

Games 2018  diambil setelah dilakukannya presentasi yang 

dilakukan oleh representasi Indonesia yaitu Rita Subowo selaku 

ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada saat itu 

dengan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya 

Purnama dan Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan 

pada waktu itu melakukan presentasi tentang kesiapan Indonesia 

dalam menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan Asian Games 

2018.97  

Berdasarkan kesepakatan anggota-anggota OCA yang 

disetujui melalui representatifnya waktu penyelenggaraan Asian 

Games 2018 di Indonesia dimajukan dari yang semula disepakati 

untuk dilaksanakan pada tahun 2019 menjadi tahun 2018 

berdasarkan pertimbangan dengan pelaksanaan pamilihan umum 

presiden Republik Indonesia yang juga akan diselenggarakan pada 

tahun 2019.  

                                                        
96 Kementerian Pemuda dan Olahraga, Siaran Pers No. 51/Kom-

Publik/Kemenpora/9/2014: Indonesia Sudah Dipastikan Tuan Rumah Asian 

Games 2018,  http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/79, diakses 

pada Juli 2019 
97 Op.Cit. 
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Pada tahun 2018 Indonesia kembali diberi kepercayaan 

untuk menjadi tuan rumah dari pesta olahraga Asian Games, yaitu 

Asian Games ke-18. Nama resmi yang dipilih oleh Indonesia dalam 

penyelenggaraan perhelatan ini adalah Asian Games Jakarta 

Palembang 2018 (selanjutnya disebut Asian Games 2018). Asian 

Games 2018 diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus hingga 2 

September tahun 2018 di dua kota di Indonesia yaitu DKI Jakarta 

dan Palembang, Sumatera Selatan hal ini juga merupakan untuk 

pertama kalinya perhelatan Asian Games diselenggarakan di dua 

kota sejak pertama kali diselenggarakannnya acara ini.  

4.3 Penyelenggaraan Asian Games 2018 

Asian Games 2018 diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2018 – 

2 September 2018 di dua kota utama yaitu Kota Jakarta dan Palembang 

dengan mempertandingkan 40 cabang olahraga yang terbagi menjadi 462 

event.98 Asian Games 2018 dilaksanakan di 60 lokasi pertandingan dengan 

38 pertandingan dilaksanakan di Jakarta dan 10 pertandingan lainnya 

dilaksanakan di Palembang dengan 45 negara anggota OCA berpartisipasi 

dalam perhelatan ini.99 Untuk mensukseskan perhelatan olahraga Asia ini, 

60 venue dan 14 non-venue yang berada di Jakarta, Palembang dan Jawa 

Barat telah dibangun dan direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yang meliputi fasilitas 

                                                        
98 INASGOC, Op. Cit.. Hlm 14 
99 Ibid. 
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penyelenggaraan cabang olahraga maupun fasilitas penukung lainnya seperti 

wisma atlet.100 

 

Bagan 1 Sebaran Venue Asian Games 2018 (Sumber: INASGOC) 

Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Asian Games 2018 

meliputi cabang olahraga olimpiade dan cabang olahraga non-olimpiade 

termasuk 10 cabang olahraga yang baru dipertandingkan dalam Asian 

Games 2018. 10 cabang olahraga baru tersebut meliputi rollersport, bridge, 

basket 3 x 3, jetski, pencak silat, jiu jitsu, sambo, kurash, paralayang dan 

panjat tebing.101 

Pelaksanaan Asian Games 2018 merupakan kerja sama antara 

pemerintah Republik Indonesia dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). 

Kemudian, tanggung jawab atas perencanaan, penyiapan dan  pelaksanaan 

                                                        
100 Erwin Hutapea, Semua Venue dan Infrastruktur Asian Games 2015 Sudah 

Siap, https://properti.kompas.com/read/2018/08/04/120000721/semua-venue-

dan-infrastruktur-asian-games-2018-siap-digunakan, diakses pada 2 Juli 2019 
101 Malvin Pradhipta, Inilah 10 Cabang Olahraga Baru dalam Adian Games 2018, 

https://bola.kompas.com/read/2018/07/18/16470028/inilah-10-cabang-

olahraga-baru-dalam-asian-games-2018?page=all, diakses pada 3 Juli 2019 
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Asian Games 2018 diserahkan kepada panitia pelaksana nasional 

INASGOC yang bertanggung jawab kepada presiden Republik Indonesia.  

102 

Dalam rangka menjamin ketertiban, kelancaran, akuntabilitas, tata 

kelola serta transparasi dari pelaksanaan Asian Games 2018, pemerintah 

Indonesia menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 sebagai dasar hukum 

dan persiapan serta panduan koordinasi dari pelaksanaan Asian Games 

2018.103 Perpres ini ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia pada 

tanggal 18 April 2017. Berdasarkan Perpres ini, pendanaan dari pelaksanaan 

Asian Games 2018 merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat yang 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 

pendanaan yang dibebankan pada pemerintah daerah yang ditetapkan 

sebagai penyelenggara dibebankan pada Anggara Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Pendanaan juga dapat berasal dari sumber lain yang sah 

meliputi sponsorship, sport labelling, penjualan tiket, suvenir dan lain 

sebagainya. Anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 yang 

dibebankan kepada APBN mencapai 24 triliun rupiah yang kemudian 

                                                        
102 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku Asian Games dan 

Asian Para Games 2018, Jakarta, 2018 
103 Anonim, Inilah Perpres no 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian 

Games 2018, https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-48-tahun-2017-tentang-

penyelenggaraan-asian-games-2018/, diakses pada Juli 2018 
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dialokasikan untuk pembinaan atlet, investasi sektor konstruksi serta 

pelaksanaan acara Asian Games 2018.104  

INASGOC bekerjasama dengan tiga sponsor utama dalam 

menyelenggarakan Asian Games 2018.105 361 Degrees sebuah perusahaan 

perlengkapan olahraga dari Tiongkok menjadi salah satu sponsor utama 

dengan menyediakan berbagai perlengkapan olahraga bagi seluruh komite 

pelaksana, delegasi, sukarelawan dan petugas lapangan yang berupa 

seragam, sepatu, serta aksesori seperti tas, topi, serta kaus kaki.106 Dalam 

pengelolaan manajemen informasi yang terintegrasi yang berkaitan dengan 

jadwal, lokasi, hasil pertandingan, profil atlet, transportasi dan lain 

sebagainya untuk kemudian membantu media untuk dalam memperbaharui 

informasi secara cepat kepada masyarakat luas, INASGOC bekerjasama 

dengan Ssangyong Information and Communication Corporation  (SICC). 

SICC merupakan sebuah perusahaan Teknologi Informasi (TI) global asal 

Korea yang telah berpengalaman dalam pengelolaan manajemen informasi 

dalam berbagai perhelatan olahraga internasional serta partner OCA dalam 

                                                        
104 Anonim, Menkeu Sampaikan Besaran Penggunaan APBN untuk Asian Games 

2018, https://setkab.go.id/menkeu-sampaikan-besaran-penggunaan-apbn-

untuk-asian-games-2018/, diakses pada Juli 2019 
105 Olympic Council of Asia, 

http://www.ocasia.org/News/GetNewsbyNewsID?NewsId=7375, OCA 

President Cisits Jakarta, diakses pada 1 Juli 2019 
106 Lusia Kus Anna, Produk Olahraga 361 Degree Kerjasama Eksklusif dengan 

Matahari, https://lifestyle.kompas.com/read/2018/08/16/061600720/produk-

olahraga-361-degree-kerjasama-eksklusif-dengan-matahari, diakses pada 3 

Juli 2019 
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penyelenggaraan perhelatan olahraga.107 INASGOC juga menjalin 

kerjasama dengan Tissot, sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari 

Swiss sebagai official timekeeper.108  

Sejumlah perusahaan seperti Coca Cola Amatil Indonesia, 

Mastercard, Grab Indonesia, Danone Indonesia, Unilever, Qatar Airways. 

Samsung Indonesia. Indofood, Alfamart serta beberapa Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Bank 

Mandiri (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), PT Telekomunikasi Selular, serta PT Pertamina 

(Persero) turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Asian 

Games 2018. 

 

  

                                                        
107Anonim, Mengejar Sistem Informasi Asian Games Yang Lebih Baik,  

https://olahraga.kompas.com/read/2016/11/18/05430131/mengejar.sistem.inf

ormasi.asian.games.yang.lebih.baik, diakses pada 4 Juli 2019 
108 Tissot, Asian Games, https://www.tissotwatches.com/en-us/sports/asian-

games.html, diakses pada 4 Juli 2019 
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BAB V 

UPAYA DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI ASIAN GAMES 

2018 DALAM MENINGKATKAN KUANTITAS DESTINASI WISATA 

MANCANEGARA  

 

Perhelatan olahraga internasional merupakan sebuah medium yang kuat 

dan strategis dalam mendukung pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan 

oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.109 Sifat olahraga 

yang universal serta besarnya skala cakupan audien internasional yang dijangkau 

melalui penyelenggaraan acara olahraga internasional memberikan keuntungan 

bagi pemerintah negara penyelenggara acara olahraga internasional tersebut 

dalam menyebarkan informasi maupun reputasi terhadap masyarakat 

internasional. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin maju membuat penyebaran informasi menjadi tidak 

terbatas.  

Penyelenggaraan Asian Games 2018 menjadi medium yang strategis bagi 

Indonesia untuk melakukan aktifitas diplomasi publik untuk memperkuat salah 

satu sektor utama bagi perekonomian Indonesia yaitu sektor pariwisata dengan 

mempresentasikan destinasi wisata mancanegara kepada masyarakat 

internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu 

target dalam sektor pariwisata mancanegara sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Strategi Jangka Menengah (RSJM) Kementerian Pariwisata Republik 

                                                        
109 Mahdi S Feizabadi dkk,  Olympic Movement or Diplomatic Movement? The 

Role of Olympic Games on Development of Internastional Relations, Journal 

of Sport Science 3, 2015, 186-194 
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Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu untuk tercapainya 20 juta  wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019 serta dalam 

mendorong sektor pariwisata menjadi sektor utama pilar ekonomi indonesia 

menggantikan sektor minyak bumi dan gas yang sifatnya tidak dapat 

diperbaharui melalui pengembangan sektor pariwisata.110 Namun, dengan 

adanya perkembangan globalisasi, persaingan dalam sektor pariwisata 

khususnya pariwisata mancanegara semakin ketat menambah tantangan bagi 

Indonesia selain isu-isu yang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga penting bagi 

Indonesia untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia sehingga membangun 

opini publik yang positif terhadap pariwisata Indonesia untuk meningkatkan 

daya saing destinasi wisata mancanegara Indonesia dalam dalam lingkup 

internasional.  

Salah satu medium yang dapat dimanfaatkan meningkatkan citra 

pariwisata Indonesia adalah melalui momentum event olahraga berskala 

internasional, salah satunya adalah penyelenggaraan Asian Games 2018.111 

Melalui Asian Games 2018 Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata mancanegara dengan mempromosikan potensi-potensi 

pariwisata yang dimiliki sehingga citra pariwisata Indonesia dapat 

terpresentasikan. Dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, Indonesia selaku 

tuan rumah penyelenggaraan acara ini memperoleh sorotan dari masyarakat 

                                                        
110 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016  
111 Ibid. 
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mancanegara khususnya masyarakat Asia sehingga momentum ini membuka 

peluang Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke dalam pasar 

yang lebih luas khususnya pasar mancanegara.  

Upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia ini melibatkan 

beberapa aktor baik itu aktor pemerintah maupun aktor non-pemerintah. Aktor 

pemerintah meliputi pemerintah pusat Republik Indonesia yaitu kementerian-

kementerian yang terlibat dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, 

pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 

Jawa Barat, serta Provinsi Banten.112 Upaya diplomasi publik yang dilakukan 

oleh Indonesia melalui Asian Games 2018 ini juga melibatkan aktor-aktor non 

negara seperti OCA yang merupakan badan induk olahraga di kawasan Asia, 

panitia nasional INASGOC yang merupakan panitia yang dibentuk khusus untuk 

merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Asian Games 2018, KOI, serta 

keterlibatan beberapa Multi-national Corporation (MNC) yang berperan sebagai 

sponsor yang mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 baik itu dalam segi 

promosi maupun pendanaan.113  

Dalam upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui 

Asian Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara 

ini, peran dari Kementerian Pariwisata cukup besar terutama dalam menentukan 

arah dari upaya diplomasi publik yang dilakukan. Namun, keterlibatan pihak-

                                                        
112 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games Xviii Tahun 2018, 

2017 
113 Ibid. 
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pihak lain baik itu badan pemerintah maupun non-pemerintah juga penting 

dalam upaya diplomasi publik  ini. Untuk memahami diplomasi publik yang 

dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan citra pariwisata Indonesia dengan 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara, dapat dilihat dengan 

menggunakan dimensi diplomasi publik.  

5.1  News Management 

Upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui 

penyelenggaraan Asian Games 2018 salah satunya adalah dengan melalui 

news management. Aktifitas ini dilakukan oleh Indonesia melalui upaya 

penyebaran informasi yang tidak hanya fokus kepada lingkup domestik 

namun juga lingkup yang lebih luas yaitu publik luar negeri.114 Sehingga 

melalui news management ini akan menjembatani Indonesia dengan 

masyarakat domestik maupun luar negeri dengan melalui informasi yang 

disebar luaskan melalui berbagai media baik itu media domestik maupun 

media internasional yang cakupannya lebih luas.  

5.1.1 Media Domestik dan Internasional 

Asian Games merupakan sebuah kompetisi multi olahraga 

internasional terbesar di kawasan Asia yang menyedot perhatian 

masyarakat domestik maupun luar negeri. Agar informasi 

mengenai penyelenggaraan serta pertandingan yang dilaksanakan 

dalam Asian Games dapat tersampaikan dengan baik dan dapat 

                                                        
114 Mark Leonard, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, Inggris, 2002. Hlm 

12 
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dinikmati oleh audien baik  itu dalam lingkup domestik maupun 

mancanegara, maka diperlukan suatu manajemen serta pengelolaan 

informasi yang akan dipublikasikan kepada publik. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu sistem informasi yang terpusat dan terintegrasi 

yang didukung dengan kredibilitas informasi yang akan 

dipublikasikan kepada masyarakat.  

Penyelenggaraan Asian Games 2018 memperoleh perhatian 

yang besar dari masyarakat domestik dan mancanegara. Berita 

seputar penyelenggaraan Asian Games 2018 ini diperkirakan 

diikuti oleh sekitar 4,5 miliar orang dari dalam dan luar negeri.115  

Hal ini merupakan hasil manajemen publikasi media yang baik 

sehingga informasi seputar Asian Games 2018 yang ingin 

disebarluaskan dapat diterima dan dinikmati oleh publik dalam 

lingkup yang luas.  

5.1.1.1 Main Media Center (MMC) 

Dalam mendukung peliputan dan penyebarluasan informasi 

harian dari penyelenggaraan Asian Games 2018, Indonesia melalui 

INASGOC dan didukung oleh OCA memfasilitasi 11 ribu jurnalis 

yang telah terakreditasi baik itu dari media domestik maupun asing 

yang terdiri dari media televisi, radio, media online, media cetak 

maupun majalah dengan menyiapkan Main Media Center (MMC) 

                                                        
115 Tempo, Berita Asian Games Diikuti 4,5 Miliar Orang Ini Otaknya, 

https://asiangames.tempo.co/read/1142392/berita-asian-games-2018-diikuti-

45-miliar-orang-ini-otaknya/full&view=ok, diakses pada Juli 2019 
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untuk kepentingan peliputan kegiatan Asian Games 2018.116 MMC 

didirikan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai tuan 

rumah Asian Games 2018 dalam menyediakan informasi terkait 

penyelenggaraan perhelatan ini kepada dunia luar.  

MMC dipusatkan di Jakarta lebih spesifiknya adalah 

Jakarta Convention Center (JCC) dengan didukung beberapa 

fasilitas berstandar internasional. MMC sendiri terdiri dari Main 

Press Center (MPC) yang ditujukan kepada awak media cetak serta 

media online dan International Broadcasting Center (IBC) untuk 

mengakomodari penyiaran melalui media televisi. Dalam 

mendukung IBC, INASGOC bekerja sama dengan International 

Games Broadcasting Service (IGBS) dalam mengkoordinasi 

penyiaran melalui media televisi dan radio resmi di negara-negara 

di kawasan Asia. Penyelenggaraan Asian Games 2018 diliput tidak 

hanya oleh media yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia, 

namun juga termasuk media dari negara-negara di luar Asia 

sehingga jangkauan penyebaran informasinya pun menjadi lebih 

luas lagi.117 Sehingga peran MMC sangat penting terutama dalam 

mendukung penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat 

di seluruh dunia.  

                                                        
116 Tempo, Mengintip MPC Ruang Para Jurnalis yang Meliput Asian Games 

2018, https://foto.tempo.co/read/67042/mengintip-mpc-ruang-para-jurnalis-

yang-meliput-asian-games-2018, diakses pada Juli 2018 
117 Op.Cit 
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Indonesia melalui INASGOC menyediakan MPC untuk  

memfasilitasi jurnalis serta pekerja dari berbagai media yang telah 

terakreditasi untuk mengolah informasi seputar pelaksanaan Asian 

Games 2018 untuk kemudian diolah menjadi berita yang akan 

dipublikasikan di negara-negara asal masing-masing. Fasilitas yang 

disediakan dalam MPC meliputi sistem informasi yang menyajikan 

informasi mengenai hasil pertandingan yang disajikan sejaca real 

time  dari semua venue pelaksanaan pertandingan. Fasilitas lainnya 

adalah koneksi internet yang cepat dalam mendukung aktifitas 

publikasi, layar besar yang dimanfaatkan untuk memantau 

pertandingan utama yang disajikan secara langsung dari lokasi 

pertandingan, layar-layar kecil yang menyajikan siaran 

pertandingan-pertandingan lain yang tengah dilaksanakan, 

perangkat penerjemah yang dapat digunakan dalam 

menerjemahkan informasi akan diolah dan dipublikasikan 

khususnya terkait informasi terkini yang menggunakan bahasa 

Indonesia. MPC juga melibatkan sukarelawan yang bertugas 

memberikan bantuan kepada awak media yang bertugas di MPC 

dengan menyediakan informasi terkait jadwal pertandingan, data 

pertandingan maupun transportasi yang dimanfaatkan untuk 

menuju semua lokasi pertandingan.118  

                                                        
118 Tempo, Berita Asian Games Diikuti 4,5 Miliar Orang Ini Otaknya, 

https://asiangames.tempo.co/read/1142392/berita-asian-games-2018-diikuti-

45-miliar-orang-ini-otaknya/full&view=ok, diakses pada Juli 2019 
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Sementara itu, IBC yang berfungsi sebagai kantor 

sementara bagi pekerja media televisi dari negara-negara peserta 

Asian Games 2018 serta beberapa media televisi di luar Asia 

bekerja sama dengan IGBS dalam menyediakan informasi baik 

berupa video maupun gambar yang akan digunakan oleh 75 negara 

dari berbagai benua yang merupakan pemegang hak siar dari 

penyelenggaraan Asian Games 2018.119  IGBS yang berperan 

sebagai host broadcaster bertugas menyiapkan video dan gambar 

dari penyelenggaraan Asian Games 2018 untuk kemudian 

disalurkan kepada media-media yang berada di IBC yang 

merupakan pemegang hak siar baik itu berupa siaran langsung 

maupun dalam bentuk rekaman yang kemudian disiarkan di negara-

negara yang ingin menyiarkan. Beberapa media juga mendirikan 

studio mini dengan konsep yang kental dengan nuansa Asian 

Games yang digunakan untuk memproduksi berita yang akan 

disiarkan ke negara asal.  

MMC beroperasionalisasi setiap hari selama pelaksanaan 

Asian Games 2018. Peran MMC sebagai pusat pengolahan 

informasi mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta 

dan Palembang, Indonesia ini penting terutama dalam 

menghubungkan Indonesia dengan masyarakat mancanegara. 

Melalui publikasi informasi yang disebarluaskan dan kemudian 

                                                        
119 Kanal Youtube Resmi OCA 
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dikonsumsi oleh masyarakat mancanegara ini, membuat Indonesia 

menjadi pusat perhatian dari publik internasional sehingga 

momentum ini dapat menjadi medium dalam promosi negara 

Indonesia kepada publik internasional dengan segala eksposur yang 

didapatkan oleh Indonesia melalui penyelenggaraan perhelatan 

ini.120  

Dengan kehadiran MMC ini, membuat perhatian 

masyarakat Asia dan dunia tertuju kepada negara Indonesia sebagai 

tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 sehingga 

masyarakat dunia dapat menyaksikan keragaman daya tarik 

Indonesia baik itu dari segi keindahan alam, budaya, pariwisata 

maupun modernitas yang dimiliki Indonesia melalui berbagai 

media dari berbagai negara yang telah terakreditasi yang difasilitasi 

dalam MMC.  

Kemudian, melalui MMC akan meningkatkan wawasan 

serta familiaritas masyarakat mancanegara terhadap daya tarik 

Indonesia serta membangun opini publik yang positif atas 

Indonesia sehingga kemudian akan mampu membantu upaya 

diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui 

penyelenggaraan Asian Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas 

destinasi wisata mancanegar Indonesia. Hal ini utamanya atas 

berkat publikasi informasi yang dikelola dan kemudian 

                                                        
120 Op.Cit. 
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dipublikasikan oleh media kepada masyarakat yang lingkupnya 

bukan hanya domestik maupun Asia, namun juga lingkup yang 

lebih luas, yaitu masyarakat secara global. 121 

Publikasi dan eksposur dimana suatu negara mendapat 

sorotan yang positif dalam skala yang besar seperti ini bukanlah hal 

yang dapat dirasakan oleh suatu negara setiap saat sehingga 

momentum penyelenggaraan Asian Games 2018 merupakan suatu 

momentum langka dan berharga yang dapat dimanfaatkan untuk 

mempengaruhi opini publik mancanegara terhadap Indonesia 

sehingga kemudian dapat mendorong tercapainya salah satu 

kepentingan Indonesia yaitu meningkatkan kuantitas destinasi 

wisata mancanegara.  

Selanjutnya secara lebih praktis akan meningkatkan 

aktifitas pariwisata mancanegara dan  mendukung tercapainya 

target Indonesia untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor 

utama penggerak ekonomi negara serta mendorong terwujudnya 

target jangka menengah yang telah ditetapkan melalui upaya 

diplomasi publik yang dilakukan melalui penyelenggaraan Asian 

Games 2018.  

Peran media dalam upaya diplomasi publik Indonesia 

melalui Asian Games 2018 dalam meningkatkan kuantitas destinasi 

wisata mancanegara lebih kepada bentuk presentasi atas 

                                                        
121 Ibid.  
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keberagaman dan potensi wisata yang dimiliki Indonesia melalui 

pemberitaan. Sebagai contoh adalah dengan adanya pemberitaan  

 

Gambar 3 Pemberitaan Media dalam Momentum Asian Games 2018 (Sumber: laman scmp, 

travelwire, malaymail) 

berbagai media online mengenai berbagai destinasi dan atraksi 

wisata di Indonesia bertepatan dengan momentum  Asian Games 

2018. Salah satunya adalah South China Morning Post, sebuah 

media asal Hong Kong, China yang memberikan rekomendasi 

destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Jakarta selama maupun 

setelah penyelenggaraan Asian Games 2018.122 Media ini 

memberikan informasi singkat mengenai berbagai destinasi wisata 

di Jakarta serta tips ketika mengunjungi berbagai destinasi wisata 

                                                        
122 Amanda Siddharta, 2018 Asian Games: FiveThings To See in Jakarta, and 

Where To Stay, If You’re Visiting for Tournament, or Any Time, 

https://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/2154414/2018-asian-

games-five-things-see-jakarta-and-where-stay-if, diakses pada 18 Juli 2019 
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seperti Monumen Nasional, Kota Tua, Musium Nasional, Masjid 

Istiqlal dan Gereja Katedral, serta Kawasan Pecinan Glodok.123 

Ada pula situs yang menyediakan informasi petrjalanan di 

kawasan Asia sebagai contoh adalah Travel Wire Asia yang 

menyajikan informasi mengenai Kota Palembang secara umum dan 

memberikan tips bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke 

Palembang dalam rangka Asian Games 2018.124 Situs ini melalui 

salah satu artikelnya memberikan informasi mengenai keadaaan 

geografis Kota Palembang, kuliner khas Palembang, yaitu pempek, 

akses menuju kota Palembang, serta berbagai destinasi wisata yang 

dapat menjadi referensi bagi turis mancanegara yang berencana 

untuk berkunjung ke Palembang disertai dengan berbagai gambar 

destinasi wisat yang menarik.125  

Contoh dari pemberitaan media lain adalah salah satu media 

dari Malaysia yaitu malaymail menggarisbawahi bagaimana Asian 

Games 2018 menjadi momentum bagi Indonesia untuk 

memperkenalkan kekhasan kulinernya kepada publik 

mancanegara.126 Informasi mengenai kuliner khas nusantara seperti 

                                                        
123 Ibid. 
124 Lainey Loh, In Picture: Putting Palembang on The Tourism Map, 

https://travelwireasia.com/2018/08/palembang-indonesia-2018-asian-games/, 

diakses pada 19 Juli 2019 
125 Ibid.  
126Malaymail, Asian Games Shine Spotlight on Indonesia Cuisine,  

https://www.malaymail.com/news/eat-drink/2018/08/25/asian-games-shine-

spotlight-on-indonesian-cuisine/1665966, diakses pada 20 Juli 2019 
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sambal ulek, sate, nasi goreng, dan rendang disajikan dan 

digambarkan dengan menyajikan informasi umum mengenai 

kuliner khas tersebut disertai dengan gambar yang menarik 

sehingga dapat memberi gambaran kepada wisatawan mancanegara 

terkait kuliner khas Indonesia yang dapat dinikmati ketika 

berkunjung ke Indonesia.127  

 

Gambar 4 Pemberitaan hasil pertandingan oleh media (sumber: youtube, situs NDTV Sport) 

 

Informasi berupa gambar dan video yang dikelola dalam 

sistem IBC kemudian digunakan oleh berbagai media dari bergbagi 

negara peserta Asian Games 2018 sebagaimana diilustrasikan 

dalam Gambar 5. Pada umumnya, media memberikan 

                                                        
127 Ibid.  
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pembaharuan berita terkini terutama berkaitan dengan keberhasilan 

atau perolehan medali melalui publikasi berita dalam bentuk siaran 

maupun artikel. Namun, tidak sampai di situ, pemberitaan ini pada 

umumnya disertai visualisasi dari penyelenggaraan acara dalam hal 

ini Asian Games 2018. Melalui berbagai pertandingan yang 

berlokasi di lluar ruangan seperti cabang olahraga layar dan 

paralayang, kemudian secara tidak langsung Indonesia 

mempresentasikan potensi wisata alam Indonesia melalui 

pemberitaan yang dilakukan. 

Salah satu contohnya adalah pemberitaan dari salah satu 

media televisi India yaitu ETV serta artikel dari NDTV yang 

memberitakan perolehan medali dalam cabang olahraga layar 

dengan menggunakan visualisasi media yang berbentuk gambar 

dan video resmi.128 Melalui visualisasi dalam pemberitaan ini, 

terepresentasikan salah satu destinasi wisata Indonesia, tepatnya di 

Jakarta  yaitu Pantai Marina Ancol. Contoh lain adalah pemberitaan 

salah satu stasiun televisi nepal yaitu AP1 yeng memberitakan 

perolehan medali dalam olahraga paralayang yang berlokasi di 

Puncak, Bogor. 

                                                        
128 Amit Kumar, Asian Games 2018 Highlight Day 13: India Win 3 Sailing 

Medals; Silver in Women Hockey, https://sports.ndtv.com/asian-games-

2018/2018-asian-games-live-updates-day-13-1908950diakses pada 20 Juli 

2019 
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Berdasarkan paparan di atas, upaya diplomasi publik yang 

dilakukan oleh Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara dilakukan 

dengan memanfaatkan pemberitaan melalui media baik itu 

domestik maupun mancanegara. Yang kemudian dampaknya dapat 

dilaksanakan secara langsung maupun jangka panjang. Dampak 

langsungnya dapat dirasakan melalui peningkatan aktifitas 

pariwisata dan sektor pendukungnya selama pelaksanaa  Asian 

Games 2018 seperti yang terjadi di Puncak, Bogor sebagai lokasi 

pelaksanaan cabang olahraga paralayang.129 Sementara itu,  

dampak jangka panjangnya dapat dilihat dengan semakin 

dikenalnya berbagai destinasi wisata di Indonesia yang kurang 

dikenal di kalangan wisatawan manca negara seperti Monas, Ancol, 

Jakabaring serta aspek budaya yang mendukung sektor pariwisata 

seperti kuliner maupun destinasi alam seperti Pulau Bawean di 

Jawa Timur.130  

Melalui upaya news management yang dilakukan ini, 

kemudian Indonesia mempromosikan potensi dan keberagaman 

wisata Indonesia utamanya yang kurang dikenal wisatawan 

mancanegara kepada publik mancanegara yang selanjutnya 

                                                        
129 Clara Maria, Paralayang Asian Games 2018 di Puncak, Ini Dampak Buat 

Warga, https://metro.tempo.co/read/1122594/paralayang-asian-games-2018-

di-puncak-ini-dampak-buat-warga/full&view=ok, diakses pada 21 Juli 2019 
130 Ibid. 
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merepresentasikan luasnya destinasi wisata mancanegara yang 

dimiliki Indonesia  

5.1.1.2 Tripadvisor 

Tripadvisor adalah sebuah layanan berbasis digital yang 

menyediakan informasi tentang pariwisata yang berbasis di 

Amerika.131  Laman tersebut merupakan salah satu laman yang 

fokus pada pariwisata yang terbesar di dunia dan telah menjadi 

rujukan bagi wisatawan di seluruh dunia. Informasi umum yang 

berguna bagi wisatawan ketika ingin berkunjung ke suatu tempat 

seperti informasi mengenai rekomendasi hotel, restoran, aktifitas, 

penerbangan menuju lokasi, paket wisata serta transportasi di 

tempat tujuan disediakan.132 Informasi tersebut dapat diakses oleh 

wisatawan dengan mudah melalui laman resmi maupun aplikasi 

yang dapat diunduh di telepon pintar. 

Tidak hanya informasidan rekomendasi yang telah tersedia 

saja, melalui Tripadvisor calon wisatawan dapat melihat ulasan 

dari pengguna lain yang telah berkunjung ke tempat yang ingin 

dituju sehingga dapat membantu dan memberikan pertimbangan 

bagi calon wisatawan dalam menentukan akmodasi, transportasi 

                                                        
131 The Guerdian, How Tripadvisor  Changed Travel 

https://www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-

travel, diakses pada 25 Juli 2015 
132 Tripadvisor, About Us, https://tripadvisor.mediaroom.com/ph-about-us diakses 

pada 25 Juli 2015 
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maupun aktifitas selama berkunjung ke suatu destinasi sehingga 

kemudian diperoleh pengalaman yang menyenangkan.  

Dalam rangka mempromosikan Asian Games 2018, 

Indonesia melalui Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan 

Tripadvisor untuk mempromosikan dan memberikan ulasan 

mengenai destinasi dari kedua kota tempat dilaksanakannya Asian 

Games 2018, yaitu Jakarta dan Palembang.133 Ketika wisatawan 

mengunjungi laman Tripadvisor dan mengetik Kota Palembang 

atau Jakarta, akan langsung disuguhi menu utaman yang kemudian 

akan mengarahkan pengunjung meliputi rekomendasi hotel, things 

to do yang berisi beragam aktifitasserta destinasiuntuk 

melaksanakan aktifitas tersebut, restoran, persewaan vila, 

penerbangan, hingga persewaan mobil sebagai sarana 

transportasi.134  

Berbagai destinasi wisata di Palembang seperti Jembatan 

Ampera, Masjid Agung Palembang, serta Kompleks Olahraga 

Jakabaring yang juga merupakan lokasi penyelenggaraan Asian 

Games 2018 direkomendasikan sebagai destinasi wisata untuk 

dikunjungi oleh wisatawan dalam situs ini. Destinasi wisata yang 

                                                        
133 The Jakarta Post, Tourism Minister Discusses Indonesian Tourism with 

Tripadvisor CEO, https://www.thejakartapost.com/travel/2017/09/16/tourism-

minister-discusses-indonesian-tourism-with-tripadvisor-ceo.html, diakses 

pada 25 Juli 2019 
134 Tripadvisor, Things To Do in Palembang, 

httpshttps://www.tripadvisor.com.ph/Attractions-g608501-Activities-

Palembang_South_Sumatra_Sumatra.html, diakses pada 25 Juli 2019 
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direkomendasikan pun beragam seperti Mal Grand Indonesia, 

Masjid Istiqlal, Kepulauan Seribu, Ancol, Monumen Indonesia, 

Museum Nasional, dan lain sebagainya.135 Melalui situs ini, 

kemudian wisatawan sapat memperoleh informasi mengenai 

destinasi-destinasi wisata yang menarik khususnya bagi wisatawan 

yang masih belum familiar dengan destinasi di kota tujuan.  

Tidak hanya rekomendasi destinasi wisata, pengunjung situs 

juga dapat melihat ulasan dari pengguna lain yang telah berkunjung 

ke Jakarta dan Palembang yang membagikan pengalaman dan 

rekomendasinya pada situs ini.136 Tidak hanya itu, ulasan yang 

dibuat oleh wisatawan yang berkunjung selama Asian Games 2018 

kemudian dapat berguna sebagai referensi bagi wisaatawan lain 

yang berguna bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Jakarta dan 

Palembang di masa depan. Sehingga, kerjasama dengan situs ini 

menjadi mata rantai bagi pariwisata Indonesia di masa depan.  

Melalui situs Tripadvisor, kemudian menjadi mdium yang 

menghubungkan Indonesia dengan publik mancanegara yang akan 

berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya membantu menarik 

wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia saat 

penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan berbagai informasi 

                                                        
135 Tripadvisor, The 15 Best Things To Do in Jakarta, 

https://www.tripadvisor.com/Attractions-g294229-Activities-

Jakarta_Java.html, diakses pada 25 Juli 2019 
136 Tripadvisor, About Us, https://tripadvisor.mediaroom.com/ph-about-us diakses 

pada 25 Juli 2015 
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dan rekomendasi yang diberikan, namun kemudian melalui ulasan 

yang dibuat oleh pengunjung akan memperkenalkan destinasi-

destinasi tersebut dan  membangun opini publik yang positif 

terhadap destinasi di Indonesia khususnya di Palembang dan 

Jakarta dan berkunjung ke Indonesia. Kemudian akan mampu 

membantu upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia 

melalui penyelenggaraan Asian Games 2018 dalam meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata mancanegara.  

5.1.1.3 Surat Kabar Asing 

Kementerian pariwisata mempromosikan berbagai destinasi 

wisata Indonesia kepada publik mancanegara melalui berbagai 

media. Salah satu publikasi yang dilakukan untuk mempromosikan 

destinasi wisata Indonesia adalah melalui promosi Wonderful 

Indonesia melalui iklan pada surat kabar asing. Melalui strategi 

yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan menyematkan 

logo Asian Games 2018, Indonesia tidak hanya mempromosikan 

destinasi wisata di Indonesia namun juga perhelatan olahraga Asian 

Games 2018. Salah satu surat kabar yang memuat iklan ini adalah 

sebuah surat kabar India.  

Melalui momentum Asian Games 2018, Indonesia 

meluncurkan seri iklan Wonderful Indonesia spesial Asian Games 

2018 yang dirilis pada surat kabar Time of India Newspaper edisi 8 
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Agustus 2018.137 Dalam iklan tersebut, Indonesia mempromosikan 

dua destinasi wisata di Indonesia yaitu Candi Prambanan sebuah 

candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Nusa Dua, Bali.138  

 

Gambar 5 Iklan Time of India Newspaper (Sumber: Advert Galery) 

Dalam iklan pertama dengan latar belakang bangunan 

Candi Prambanan, terdapat kalimat yang paling menonjol yang 

persuasif, berbunyi “Explore a Glance of Our Elegant 

Masterpieces”.139 Kemudian terdapat keteranagan berupa teks 

mengenai sejarah singkat Candi Prambanan serta ajakan untuk 

                                                        
137 Advert Galery, Asian Games 2018 Wonderful Indonesia Ad, 

https://www.advertgallery.com/newspaper/asian-games-2018-wonderful-

indonesia-ad/, diakses pada 25 Juli 2019 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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mengunjungi dan mengeksplorasi keindahan Candi Prambanan dan 

destinasi wisata Indonesia lainnya. Iklan kedua dirilis pada tanggal 

30 Agustus 2018 pada surat kabar yang sama dengan fokus 

destinasi yang lebih populer secara Internasional, yakni Nusa 

Penida, Bali dengan judul iklan “Admire The Breathtaking 

Harmony From a Heavenly Destination”.140 Kemudian, pada iklan 

tersebut digambarkan keindahan Nusa Penida serta ajakan untuk 

mengunjungi Nusa Penida dan destinasi wisata lainnya. 

Indonesia secara strategis menggunakan momentum Asian 

Games 2018 untuk mempromosikan kedua destinasi yang dominan 

dengan nuansa religius Hindu ke India yang merupakan negara 

dengan mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Hindu.141 

Meskipun India belum termasuk target utama wisata mancanegara 

Indonesia, namun Indonesia berusaha menarik wisatawan dari India 

dengan atraksi destinasi wisata yang bernuansa religi, untuk 

kemudian mendorong masyarakat India untuk memiliki opini 

positif atas destinasi wisata di Indonesia dan kemudian memotifasi 

untuk berkunjung ke Indonesia.  

                                                        
140 Advert Galery, Asian Games 2018 Admire The Breathtaking Harmony Ad, 

https://www.advertgallery.com/newspaper/asian-games-2018-admire-the-

breath-taking-harmony-ad/ 25 Juli 2019 
141 Office of The Registrat and Census Commissioner, India, 

http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx, diakses pada 26 

Juli 2019 
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5.1.2 Media Online Resmi Asian Games 2018 

Kampanye promosi dalam rangka menyambut Asian Games 

2018 juga dilaksanakan di lingkup internasional. Indonesia selaku 

tuan rumah Asian Games 2018 melalui INASGOC dengan 

didukung oleh berbagai pihak mensosialisasikan Asian Games 

kepada publik internasional melalui berbagai medium. 

Dalam era digital ini, mempromosikan sebuah acara melalui 

media internet menjadi hal yang lazim dilakukan terutama ketika 

lingkup dari acara tersebut luas. Internet menjadi salah satu media 

yang dapat memfasilitasi dalam kegiatan diplomasi publik suatu 

negara karena sifatnya yang dapat menjangkau publik secara luas 

dengan cepat dan aksesnya mudah. Sehingga, pesan yang ingin 

disampaikan dapat diterima publik secara cepat dan mudah.  

Dalam rangka menjangkau publik internasional dalam 

publikasi dan promosi Asian Games 2018, Indonesia memanfatkan 

beberapa media komunikasi melalui internet salah satunya adalah 

dengan meluncurkan situs resmi untuk Asian Games 2018 yang 

beralamatkan di asiangames2018.id serta aplikasi resmi Asian 

Games 2018 yang menyediakan informasi seputar Asian Games 

2018.142 Namun, pada saat penelitian ini dilaksanakan, situs dan 

                                                        
142 Yoga Adhiansyah, Menpora Gaungkan Asian Games 2018 Lewat Sosial 

Media, https://sports.sindonews.com/read/1304777/51/menpora-gaungkan-

asian-games-2018-lewat-media-sosial-1526011010, diakses pada 22 Juli 2019 
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aplikasi tersebut sudah tidak dapat diakses sehingga penulis tidak 

dapat menjelaskan lebih jauh mengenai situs tersebut. 

Selain memanfaatkan situs resmi Asian Games, Indonesia 

memanfaatkan berbagai berbagai media internet seperti twitter 

@asiangames2018, instagram @asiangames2018, kanal youtube, 

serta menyediakan layanan siaran langsung melalui kerjasama 

dengan aplikasi Vidio. Melalui berbagai media internet yang 

interaktif dan fasilitas publikasi video yang dapat diakses secara 

luas, INASGOC menyajikan berbagai informasi seputar Asian 

Games 2018, informasi trivial seputar Asian Games, serta publikasi 

berbagai kampanye dalam memperkenalkan berbagai destinasi di 

Indonesia khususnya kepada masyarakat mancanegara dan 

Indonesia.   

Akun media sosial resmi Asian Games 2018 yaitu twitter, 

instagram dan kanal youtube menyajikan informasi terpusat dan 

interaktif mengenai perkembangan pelaksanaan Asian Games 

2018, kampanye dan promosi Asian Games 2018 secara digital, 

pembaharuan berita harian seperti jadwal pertandingan, perolehan 

medali maupun serba-serbi Asian Games 2018. Selain publikasi 

informasi melalui media sosial, penyiaran digital berbagai cabang 

olahraga yang dipertandingkan di Asian Games 2018 juga menjadi 

perhatian. Selain bekerjasama dengan stasiun televisi, INASGOC 

bekerjasama dengan EMTEK Group selaku induk usaha aplikasi 
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Vidio dalam penyiaran eksklusif Asian Games 2018 dengan 

menyediakan 12 kanal siaran langsung pertandingan Asian Games 

2018.143 Vidio merupakan situs yang menyediakan layanan siaran 

berbasis online yang dapat diakses melalui laman vidio.com atau 

melalui aplikasi yang tersedua di telepon pintar, sehingga melalui 

penyiaran melalui vidio ini akan mempermudah publik dalam 

mengakses informasi terkini seputar Asian Games 2018 seperti 

jadwal pertandingan, perolehan medali maupun klasemen 

pertandingan secara mudah dan kredibel.  

Sebagaimana MMC, media online resmi Asian Games 

memberikan informasi harian kepada publik melalui berbagai 

bentuk informasi baik tulisan, gambar, maupun video. 

Penyampaian informasi melalui media online resmi Asian Games 

2018 tidak hanya sebatas pelaksanaan pertandingan semata, namun 

lebih beragam. Penyampaian informasi melalui media sosial resmi 

juga mempermudah Indonesia melalui INASGOC dalam 

menentukan konten yang ingin disampaikan kepada publik, namun 

tetap bertanggung jawab dan kredibel.144  

                                                        
143 Jeko I, Pelanggan Telkomsen Bisa Menonton Asian Games 2018 di Vidio, 

https://www.liputan6.com/tekno/read/3614224/pelanggan-telkomsel-bisa-

menonton-siaran-langsung-asian-games-2018-di-vidio, diakses pada 29 Juni 

2019 
144 Op. Cit. 
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Gambar 6 Penyampaian informasi harian melalui media sosial (Sumber: instagram dan 

twitter resmi Asian Games 2018) 

Dengan pemanfaatan berbagai media online untuk menyajikan 

informasi terkini Asian Games 2018 dapat memberikan kemudahan bagi 

publik untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Asian 

Games 2018. Namun, informasi yang disajikan bukan hanya seputar 

informasi pertandingan seperti jadwal dan perolehan medali saja, namun 

juga berbagai informasi lain yang bermanfaat bagi publik. Salah satunya 

adalah highlight dari acara kirab obor mulai dari New Delhi hingga 

berbagai kota di Indonesia.145  

                                                        
145 Sherly Puspita, Api Obor Asian Games 2018 Dibawa Menyelam di Raja 

Ampat, https://travel.kompas.com/read/2018/07/27/130500727/api-obor-
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Informasi mengenai penyelenggaraan kirab obor seperti 

penampilan tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dengan 

dilengkapi presentasi dari daya tarik pariwisata daerah-daerah Indonesia 

baikdestinasi maupun budayanya. Dalam salah satu informasi yang 

disampaikan melalui twitter, instagram dan youtube resmi Asian Games, 

disampaikan laporan kegiatan kirab obor di Kota Yogyakarta. Informasi 

yang disampaikan divisualisasikan dengan gambar dan video serta 

ditambahkan keterangan yang bersifat persuasif dengan memperkenalkan 

potensi wisata Kota Yogyakarta seperti wisata jalan Malioboro serta tari 

Srimpi.  

Contoh lain adalah laporan kegiatan kirab obor di Raja Ampat, 

Papua Barat.  Selain informasi yang disampaikan dengan gambar dan 

video, disampaikan pula informasi berupa keterangan yang persuasif 

dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

menggambarkan menariknya Raja Ampat sehingga sayang untuk 

dilewatkan.146 Kalimat yang digunakan adalah “It would be a huge mistake 

if we passed up the opportunity to visit one of the best diving spot in the 

world, don’t you think?” Ajakan untuk mengunjungi salah satu destinasi 

bahari di Indonesia yaitu Raja Ampat. 

 Promosi destinasi wisata juga dilakukan melalui twitter resmi 

Asian Games 2018. Ajakan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata 

                                                                                                                               

asian-games-2018-dibawa-menyelam-di-raja-ampat, diakses pada 21 Juli 

2019 
146 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.kompas.com/read/2018/07/27/130500727/api-obor-asian-games-2018-dibawa-menyelam-di-raja-ampat


 

87 

 

di Jakarta disampaikan melalui beberapa utas yang menyajikan informasi 

mengenai beberapa destinasi wisata di Jakarta seperti wisata sejarah yaitu 

Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kawasan Pecinan di Jakarta Barat. Informasi 

lain seperti rekomendasi hotel dan kuliner juga diberikan kepada 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta dalam momentum 

Asian Games 2018. 

Informasi yang bertujuan memperkenalkan salah satu ikon wisata 

Palembang yaitu Jembatan Ampera juga disampaikan dengan visualisasi 

gambar serta informasi singkat mengenai sejarah Jembatan Ampera. 

Informasi mengenai salah satu lokasi pertandingan bagi cabang olahraga 

dayung yang juga merupakan salah satu destinasi wisata di Palembang 

yaitu danau di Jakabaring Sport City disampaikan dengan dilengkapi 

video visualisasi.147 

Pada dasarnya, fungsi dari MMC dan media online resmi Asian 

Games 2018 adalah sama, yang membedakan adalah proses penyampaian 

informasi terpusat dalam MMC disampaikan melalui media-media yang 

telah terakreditasi, sedangkan melalui media online resmi yang dikelola 

oleh INASGOC, informasi terpusat disampaikan dengan lebih sederhana 

dengan memanfaatkan medium komunikasi online yang saat ini tengah 

banyak dimanfaatkan oleh publik secara umum.  

                                                        
147 Arby Rahmat, Berkeliling Venue Asian Games 2018 di Palembang, 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20180802170353-178-

319018/berkeliling-venue-asian-games-2018-di-palembang, diakses pada 22 

Juli 2019 
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Melalui upaya ini juga, diharapkan mampu meningkatkan wawasan 

serta familiaritas masyarakat mancanegara terhadap daya tarik serta 

beberapa destinasi wisata Indonesia yang belum cukup dikenal oleh 

wisatawan mancanegara. Kemudian, diharapkan upaya ini akan membantu 

dalam membangun opini publik yang positif atas pariwisata Indonesia 

sehingga mendorong publik internasional untuk berkunjung ke Indonesia. 

Kemudian akan mampu membantu upaya diplomasi publik yang dilakukan 

oleh Indonesia melalui penyelenggaraan Asian Games 2018 dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara.  

5.2 Strategic Communication 

Dalam melaksanakan upaya diplomasi publik, diperlukan aktifitas 

yang berfungsi dalam mempromosikan pesan yang telah dibentuk yang 

kemudian ingin disampaikan atau dikampanyekan kepada masyarakat 

sehingga kemudian dapat mempengaruhi opini maupun persepsi publik 

terhadap suatu isu menjadi lebih positif.148 Upaya ini dapat dilakukan 

dengan melalui strategic communication. Kampanye yang dilakukan dapat 

dilakukan dalam bentuk aktifitas atau kegiatan simbolis dan strategis 

dengan menyelipkan pesan yang ingin disampaikan kepada publik dengan 

tujuan untuk membangun persepsi dan opini publik ke arah yang lebih 

                                                        
148 Mark Leonard, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, Inggris, 2002. Hlm 
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positif sehingga akan mendorong terwujudnya citra yang ingin dibangun 

oleh suatu negara dalam upaya diplomasi publik yang dilakukan.149  

Upaya strategic communication yang dilakukan oleh Indonesia 

melalui momentum penyelenggaraan Asian Games 2018 diwujudkan 

melalui berbagai aktifitas yang dilakukan oleh Indonesia dalam perhelatan 

olahraga Asian Games 2018. Indonesia selaku tuan rumah dari 

penyelenggaraan perhelatan ini  bersama dengan OCA menyelenggarakan 

serta mempromosikan Asian Games 2018 kepada publik domestik maupun 

mancanegara melalui berbagai kampanye. Bagi Indonesia sendiri, 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan selain berperan dalam mempromosikan 

Asian Games150 itu sendiri, namun juga dapat menjadi medium dalam 

memperkenalkan daya tarik negara Indonesia terutama sebagai destinasi 

wisata mancanegara.  

Serangkaian aktifitas maupun kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh Indonesia dalam mempromosikan Asian Games 2018 ini dalam akan 

dijelaskan dalam konteks strategic communication yang dilakukan oleh 

Indonesia sebagai upaya diplomasi publik Indonesia dalam mempengaruhi 

opini publik baik itu publik domestik maupun publik mancanegara yang 

kemudian dapat mempresentasikan citra Indonesia sebagai negara dengan 

keberagaman potensi dan destinasi wisata mancanegara.  

                                                        
149 Ibid. 
150 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games Xviii Tahun 2018, 

2017 
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5.2.1 Materi Branding Asian Games 2018 

Aktifitas-aktifitas kampanye dan promosi yang dilakukan 

oleh suatu negara dalam kerangka strategic communnication 

memerlukan sebuah tema yang dibangun untuk kemudian 

disampaikan dalam pesan utama yang dipromosikan kepada publik 

melalui kegiatan-kegiatan kampanye tersebut. Tema ini kemudian 

mempengaruhi pesan utama yang akan dipromosikan kepada 

publik. Tema yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 2011 

hingga saat ini dalam mempromosikan pariwisatanya kepada 

masyarakat mancanegara adalah Wonderful Indonesia.151 Tema ini 

digunakan oleh Indonesia dalam mempromosikan potensi wisata 

Indonesia serta meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui 

berbagai event maupun peristiwa penting sehingga yang ingin 

dicapai tersebut dapat dikenal dan terinformasikan dalam lingkup 

yang lebih luas.152  

Salah satu event yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia 

adalah Asian Games 2018 menilik dari besarnya skala serta ruang 

lingkup audien yang dijangkau melalui perhelatan ini. Melalui tema 

ini, Indonesia berusaha untuk meningkatkan citra pariwisata 

                                                        
151 Anonim, Perjalanan Branding Pariwisata Indonesia, 

https://pariwisata.slemankab.go.id/2018/07/04/perjalanan-branding-

pariwisata-indonesia/, diakses pada Juli 2018 
152 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016 s 
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Indonesia dengan mempresentasikan keragaman potensi wisata 

alam, budaya serta wisata buatan yang dimiliki oleh Indonesia. 

Melalui tema ini, Indonesia berjanji untuk memberikan pengalaman 

baru yang menyenangkan dan membuat dunia menjadi lebih baik 

dengan keberagaman potensi yang dimiliki Indonesia baik itu dari 

segi budaya maupun kekayaan alam.153 Tema ini kemudian juga 

dilibatkan dalam aktifitas kampanye untuk mempromosikan Asian 

Games 2018.  

Unsur-unsur dari tema Wonderful Indonesia ini  kemudian 

dimasukkan dalam berbagai komponen kampanye Asian Games 

2018 yang dilakukan oleh Indonesia melalui INASGOC dengan 

mempresentasikan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia 

baik itu wisata budaya, alam, maupun wisata buatan yang 

kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan 

mancanegara untuk berkunjung ke berbagai potensi pariwisata 

yang dimiliki Indonesia. Komponen-komponen kampanye promosi 

Asian Games 2018 tersebut diantaranya adalah: 

5.2.1.1  Nama Resmi Asian Games XVIII 

Penyelenggaraan Asian Games untuk pertama kalinya 

akan dilaksanakan di dua Kota yaitu di Kota Jakarta dan 

Palembang. Salah satu brandng yang digunakan dalam acara ini 

adalah penyebutan resmi bagi perhelatan olahraga internasional 

                                                        
153 Op. Cit 
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ini. Nama resmi yang dipilih sebagai penyebutan Asian Games 

XVIII adalah 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018.154 

Melalui nama resmi yang ditetapkan tersebut, meningkatkan 

familiaritas dua kota besar di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan 

Kota Palembang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan 

kepada publik mancanegara.  

Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games ke-

4 telah dikenal sebagai ibu kota dari negara Indonesia maupun 

pusat perekonomian Indonesia. Di sisi lain, Palembang untuk 

pertama kalinya menjadi tempat penyelenggaraan Asian Games 

dengan menjadi kota pendamping bagi Jakarta dalam 

penyelenggaraan Asian Games 2018. Meskipun sebelumnya 

Palembang telah menjadi tempat penyelenggaraan SEA Games 

2011, melalui pemilihan nama resmi Asian Games 2018 Kota 

Palembang akan lebih dikenal dalam lingkup yang lebih luas lagi.  

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia dan 

memiliki populasi terbesar di Sumatera setelah Kota Medan. 

Karena perjalanan sejarah Indonesia, Palembang memiliki 

berbagai destinasi sejarah, budaya yang khas serta berbagai 

                                                        
154 OCA, Jakarta-Palembang 2018, 

http://www.ocasia.org/Game/GHAFDetails?q=NtpwTOliipDwo6ShqBnESxk

tSlr5+biYzaR1aA7kbpRCHZ3Rd6NkxmCO5ZagFD9Yu4Ro/tDoxphjxbcZ28

qSuQ== , diakses pada 21 Juli 2019 
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kuliner daerah yang khas. Meskipun demikian, Palembang belum 

cukup populer bagi kalangan wisatawan mancanegara.155  

Sehingga kemudian, melalui Asian Games 2018 tidak 

hanya namanya saja yang dikenal luas, namun juga potensi-

potensi serta daya tarik pariwisata yang dimiliki oleh kedua 

tersebut khususnya Palembang  dikenal secara luas pula oleh 

publik internasional.  

5.2.1.2  Motto Asian Games 2018 

Motto yang digunakan dalam penyelenggaraan Asian 

Games 2018 adalah “Energy of Asia” yang melambangkan 

bagaimana melalui penyelenggaraan Asian Games 2018 ini, 

mampu menjadi momentum yang mempersatukan masyarakat 

Asia di tengah keberagaman baik itu dari segi budaya, agama 

maupun bahasa sehingga kemudian menjadi kekuatan untuk 

bersaing dengan masyarakat global. Melalui motto ini, Indonesia 

mengajak masyarakat Asia untuk bersatu dan menyemarakkan 

Asian Games 2018 dengan menyaksikan perhelatan ini dan 

menjadi lebih dekat dengan Indonesia dengan melihat 

                                                        
155 Lainey Loh, In Picture: Putting Palembang on The Tourism Map, 

https://travelwireasia.com/2018/08/palembang-indonesia-2018-asian-games/, 

diakses pada 19 Juli 2019 
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keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia melalui 

penyelenggaraan Asian Games 2018. 156 

Motto ini kemudian juga dikampanyekan melalui iklan 

yang dirilis oleh OCA dalam kanal youtube resmi OCA serta 

kanal youtube resmi Asian Games 2018. Dalam iklan tersebut 

dipresentasikan keberagaman budaya, keindahan alam, 

masyarakat Indonesia serta kesemarakan dalam menyambut Asian 

Games 2018. Melalui iklan tersebut memberikan gambaran akan 

Indonesia realitas Indonesia sehingga membuat publik menjadi 

lebih dekat dengan Indonesia. 

 

Gambar 7 Iklan Energy of Asia Asian Games 2018 (Sumber: youtube.com) 

                                                        
156 Reidinar Juliane, Greening Up Asian Games Energy of Asia, 

https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/28/greening-up-asian-

games-as-energy-of-asia.html, diakses pada 22 Juli 2019 
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5.2.1.3  Logo Asian Games 2018 

Logo merupakan sebuah elemen penting dalam 

mempresentasikan sebuah acara besar yang kemudian akan 

banyak dimanfaatkan untuk mewakili sebuah acara utamanya 

dalam usaha promosi acara tersebut. Logo yang dipilih pada 

umumnya tidak hanya sekedar mengutamakan estetika dan desain 

yang menarik perhatian, namun  memiliki makna tertentu yang 

kemudian mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada 

masyarakat.157 Namun bukan berarti estetika suatu logo dapat 

dikesampingkan, logo yang sederhana dan dan menarik kemudian 

akan dapat menjadi daya tarik untuk masyarakat sehingga pesan 

yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan baik. 

 

                                                        
157 OCA, Jakarta-Palembang 2018, 

http://www.ocasia.org/Game/GHAFDetails?q=NtpwTOliipDwo6ShqBnESxk

tSlr5+biYzaR1aA7kbpRCHZ3Rd6NkxmCO5ZagFD9Yu4Ro/tDoxphjxbcZ28

qSuQ== , diakses pada 21 Juli 2019 
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Gambar 8 Stadiun Gelora BungKarno 

(Sumber: gbk.id) 

 

Gambar 9 Logo Resmi Asian Games 

2018 (Sumber: ocasia.org)

Desain logo yang dipilih untuk mewakili Asian  Games 

2018 cukup sederhana dan menarik dengan makna simbolis yang 

mendalam.158 Bentuk dasar dari logo dari Asian Games 2018 

yang berupa lingkaran terinsprasi dari Stadiun Gelora Bung 

Karno yang merupakan salah satu bangunan yang bersejarah 

terutama bagi olahraga Indonesia dan juga merupakan lokasi 

utama yang digunakan dalam penyelenggaraan Asian Games ke-4 

yang diselenggarakan pada tahun 1962 di mana Indonesia 

menjadi tuan rumah Asian Games untuk pertama kali pada saat 

itu.159  

Delapan bagian yang mengelilingi bentuk dasar logo yang 

berbentuk meruncing ke dalam dan mengarah kepada logo OCA 

yang berada di pusat logo Asian Games 2018 serta penggunaan 

beragam warna merepresentasikan motto Energy of Asia dan 

                                                        
158 Ibid. 
159 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku Asian Games dan 

Asian Para Games 2018, Jakarta, 2018 
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menggambarkan semangat dari penyelenggaraan Asian Games 

2018 yang terpendar ke seluruh dunia. Ragam warna yang dipilih 

dalam desain logo Asian Games 2018 juga merepresentasikan 

keberagaman dan multikulturalisme yang dimiliki oleh Asia dan 

Indonesia.160 

5.2.1.4  Maskot Asian Games 2018 

 

Gambar 10 Maskot Asian Games 2018 - Bhin Bhin, Atung, Kaka (Sumber: 

INASGOC) 

Maskot yang dipilih untuk mewakili Asian Games 2018 

terdiri dari tiga karakter yaitu Bhin Bhin, Atung, dan Kaka. 

Ketiga maskot ini masing-masing memiliki keunikan dan 

merepresentasikan energi-energi dalam Asian Games 2018.161 

Bhin Bhin merupakan sebuah karakter yang terinspirasi dari salah 

satu satwa endemik Indonesia yaitu burung cenderawasih 

(Paradisea Apoda) yang juga menjadi identitas salah satu wilayah 

                                                        
160 Ibid.  
161 Wonderful Indonesia,  Meet The Mascots ofAsian Games 2018 Indonesia’s 

Precious Endangered Wildlife, 

https://www.indonesia.travel/cn/en/news/meet-the-mascots-of-asian-games-

2018-indonesia-s-precious-endangered-wildlife, diakses pada 4 Juli 2019 
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di Indonesia, yaitu Papua dan Raja Ampat. Karakter Bhin Bhin 

digambarkan dengan bentuk khas burung cenderawasih dengan 

warna-warna cerah yang menawan dengan logo OCA tersemat 

pada bagian perut karakter Bhin Bhin. Karakter Bhin Bhin 

dilengkapi dengan rompi yang bermotif Asmat dari Papua. 

Karakter Bhin Bhin itu sendiri merepresentasikan strategi dalam 

Asian Games 2018.  

Maskot lain yang digunakan dalam penyelenggaraan 

Asian Games 2018 adalah Atung. Karakter Atung terisnspirasi 

dari rusa Bawean (Hylapus Kuhlii) yang merepresentasikan 

kecepatan dalam Asian Games 2018. Rusa Bawean merupakan 

satwa endemik yang hanya dapat ditemukan di pulau Bawean, 

Provinsi Jawa Timur Indonesia. Karakter Atung berwujud 

menyerupai satwa rusa Bawean dengan dilengkapi dengan logo 

OCA pada bagian perut dengan mengenakan sarung bermotif 

batik Tumpal yang merupakan motif batik khas dari Jakarta.162  

Berkat penggunaan rusa Bawean sebagai salah satu 

maskot Asian Games 2018, Pulau Bawean menjadi lebih populer 

diantara wisatawan.163 Selain hewan endemik rusa Bawean, Pulau 

Bawean memiliki atraksi wisata berupa pemandangan yang indah 

                                                        
162 Ibid 
163 Tourism News Live, Asian Games Mascot Males an Island Popular In 

Indonesia, http://www.tourismnewslive.com/2018/08/29/asian-games-

mascot-makes-an-island-popular-in-indonesia/, diakses pada 22 Juli 2019 
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serta kekhasan budaya dengan berbagai acara bertema 

kebudayaan yang dilaksanakan secara berkala.164 

Karakter yang ke-3 yang digunakan untuk dalam 

penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah Kaka. Kaka 

merupakan sebuah karakter yang terinspirasi dari salah satu satwa 

khas Indonesia yaitu badak bercula satu atau badak Jawa 

(Rhinoceros Sondaicus) yang berhabitat dan dilindungi di Taman 

Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Dalam Asian Games 2018, 

karakter Kaka digambarkan sebagai sebuah karakter yang 

merepresentasikan kekuatan. Perwujudan karakter maskot Kaka 

dilengkapi dengan mengenakan pakaian tradisional Palembang 

yang memiliki motif kas bunga dari Palembang serta dilengkapi 

dengan logo OCA pada bagian perut karakter ini.165 

Ketiga maskot yang terinspirasi dari tiga satwa yang 

berasal dari tiga daerah berbeda di Indonesia serta atribut khas 

Indonesia melambangkan keanekaragaman hayati dan budaya 

yang dimiliki oleh Indonesia. Ketiga satwa yang menginspirasi 

pembuatan maskot Asian Games 2018 tersebut merupakan satwa 

khas dari Indonesia yang populasinya sudah diambang kepunahan 

                                                        
164 Nedi Putra, Bawean Sets Sights on Community Based Tourism, 

https://www.thejakartapost.com/travel/2018/08/28/bawean-sets-sights-on-

sustainable-community-based-tourism.html, diakses pada 22 Juli 2018 
165 Wonderful Indonesia,  Meet The Mascots ofAsian Games 2018 Indonesia’s 

Precious Endangered Wildlife, 

https://www.indonesia.travel/cn/en/news/meet-the-mascots-of-asian-games-

2018-indonesia-s-precious-endangered-wildlife, diakses pada 4 Juli 2019 
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dan dilindungi, sehingga melalui penggunaan satwa-satwa ini 

juga memberikan pesan untuk mendukung dan menjaga 

kelestarian satwa-satwa tersebut.  

Asal usul penamaan maskot Asian Games 2018 yaitu Bhin 

Bhin, Atung, dan Kaka sendiri terinspirasi oleh semboyan negara 

Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”.166 Penamaan yang 

sederhana namun menarik dan mudah diingat tersebut memiliki 

makna mendalam yang menggambarkan keberagaman dan 

persatuan dari bangsa Indonesia. Penggunaan ketiga maskot ini 

dalam Asian Games 2018  kemudian secara keseluruhan 

merepresentasikan motto Energy of Asia  serta nilai-nilai 

kegeragaman, persatuan, dan sinergi yang dimiliki oleh  Asia dan 

Indonesia. 

5.2.1.5  Billboard 

Dalam rangka untuk menarik perhatian publik kepada 

penyelenggaraan Asian Games 2018, berbagai upaya promosi 

dilakukan. Salah satunya adalah dengan billboard resmi yang 

dirilis untuk mempromosikan perhelatan ini. INASGOC merilis 

dua serial billboard resmi rangka mempromosikan dan menyambut 

Asian Games 2018. Yang pertama adalah serialbillboard yang 

bertajuk “Sambut Energi Asia” dan yang kedua adalah serial 

                                                        
166 Ibid. 
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billboard “Jagat Tarung Asia Raya”.167 Serial billboard “Jagat 

Tarung Asia” mengangkat tema yang menggaris bawahi Asian 

Games 2018 sebagai perhelatan terbesar di Asia dan disimbolkan 

sebagai “medan perang” bagi negara-negara di Asia.  

Dalam serial billboard yang terdiri dari dua billboard yang 

berbeda ini memiliki konsep yang menampilkan sisi kompetitif dan 

kebesaran perhelatan ini dengan menampilkan beberapa cabang 

olahraga yang dipertandingkan di Asian Games 2018 dengan 

desain yang powerful dan berlatar belakang berupa Jembatan 

Ampera yang merupakan ikon salah satu kota utama 

penyelenggaraan Asian Games 2018 yaitu Palembang.  

 

Gambar 11 Serial Billboard Sambut Energi Asia (Sumber: twitter @AsianGames2018 ) 

Serial billboard kedua yang dirilis oleh INASGOC yaitu 

serial billboard “Sambut Energi Asia” adalah sebuah serial 

billboard yang terdiri dari 6 billboard yang berbeda dengan 

menampilkan keunikan serta estetika dan daya tarik terhadap 

                                                        
167 The Jakarta Post, Positive Responses to Asian Games Posters Unexpected 

Creators, https://www.thejakartapost.com/life/2018/07/23/positive-responses-

to-asian-games-posters-unexpected-creators.html, diakses pada Juli 2019 
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penyelenggaraan Asian Games 2018. Serial billboard ini dirilis 

secara digital serta dipasang 23 titik di Indonesia, yakni Batam, 

Bali, Bandung, Bogor, Bekasi, Ciawi, Makassar, Depok, Jakarta, 

Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Solo, dan  Tangerang.  

 Serial billboard ini  mendapatkan perhatian yang besar dari 

publik karena desainnya yang menarik, unik dan memiliki nilai 

estetika yang tinggi. Konsep dari serial billboard promosi ini 

adalah fokus kepada visual yang memukau dengan memadukan 

daya tarik dari berbagai destinasi yang berbeda dari berbagai 

wilayah di Indonesia dengan dipadukan dengan keberagaman 

budaya di Asia.168    

Enam billboard promosi yang dirilis dalam serial billboard 

“Sambut Energi Asia” tersebut masing-masing menggunakan 

elemen budaya dari negara-negara di Asia dengan dipadukan 

dengan latar belakang yang berupa destinasi-destinasi menarik di 

Indonesia. Fokus dari serial billboard promosi ini adalah 

menggambarkan bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah dari 

penyelenggaraan Asian Games 2018 menyambut tamu dari negara-

negara di Asia dengan menampilkan keindahan alam Indonesia 

dengan memperkenalkan berbagai destinasi di Indonesia serta 

memperkenalkan keberagaman budaya dari negara-negara di Asia 

kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat di negara-negara 

                                                        
168 Gaby Bunga S, Alasan Munculnya 6 Obyek Wisata di Billboard Asian Games 

2018, https://travel.kompas.com/read/2018/07/17/192000927/alasan-

munculnya-6-obyek-wisata-di-billboard-asian-games-2018, diakses pada 6 

Juli 2018 
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Asia pada umumnya. Billboard yang pertama menampilkan 

seorang wanita yang mengenakan pakaian yang terbuat dari rajutan 

kain sutra serta aksesoris pom-pom yang merupakan ciri khas dari 

kawasan Asia Tengah. Billboard ini mengambil latar belakang 

salah satu destinasi di Indonesia yang terletak di Lampung yaitu 

Pantai Gigi Hiu.   

Billboard ke-dua dalam serial billboard “Sambut Energi 

Asia” menampilkan seorang laki-laki dengan tatanan rambut yang 

bergaya kuno khas kaisar negara-negara di Asia Timur dan 

mengenakan pakaian yang khas dengan motif naga yang disulam 

pada bagian depan.169 Latar belakang yang ditampilkan dalam 

billboard ini adalah Pura Ulun Danu Beratan yang terletak di 

Bedugul, Bali. Billboard ke-tiga yang dirilis menggunakan latar 

belakang Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah dengan 

obyek utamanya adalah seorang perempuan yang mengenakan kain 

sarung dan tenun yang menjadi ciri khas di dalam kebudayaan 

beberapa negara di Asia Tenggara dengan aksesoris yang cerah dan 

memancar.  

Billboard ke-empat menampilkan seorang laki-laki yang 

mengenakan pakaian dan ikatan yang menjadi representasi budaya-

budaya yang khas dengan kawasan Timur Tengah serta 

menggunakan latar belakang yang berupa Gunung Rinjani yang 

                                                        
169 Ibid. 
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berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat.170 Billboard ke-5 dari 

serial billboard promosi ini menampilkan seorang wanita yang 

mengenakan pakaian dan aksesoris yang masif dengan unsur 

keemasan dan warna yang terang yang terisnpirasi dari budaya 

negara-negara di kawasan Asia Selatan. Billboard ini mengambil 

keindahan alam Tana Toraja, Sulawesi Selatan sebagai latar 

belakangnya. Kemudian billboard yang terakhir dari rangkaian 

serial billboard promosi ini menampilka seorang laki-laki yang 

mengenakan kain sarung tenun serta aksesori yang masif yang 

merepresentasikan masyarakat suku di kawasan timur Asia 

Tenggara serta mengambil latar belakang keindahan alam dari 

Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur.171   

Kampanye promosi yang dilakukan melalui billboard ini 

melibatkan beberapa desainer lokal yang mendesain pakaian yang 

dikenakan oleh model dalam billboard tersebut diantaranya adalah 

Mel Ahyar, Ghea Panggabean, Deden Siswanto, Albert Yanuar, 

dan Hayati.172 Desain pakaian yang dipakai merupakan perpaduan 

budaya khas dari berbagai kawasan di Asia yang mewakili 

keberagaman budaya Asia. Melalui serial billboard ini, kemudian 

diharapkan tidak hanya mampu mempromosikan penyelenggaraan 

Asian Games 2018 namun juga menumbuhkan pengetahuan publik 

                                                        
170 Ibid. 
171 Ibid 
172 Ibid. 
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terhadap daya tarik wisata Indonesia serta pemahaman tentang 

keberagaman budaya di Asia.  

5.2.1.6  Album Resmi Asian Games 2018 

INASGOC bekerja sama dengan Asosiasi Industri 

Rekaman Indonesia (ASIRI), Jagonya Music dan Sport, dan KFC 

dalam perilisan dan distribusi album resmi Asian Games 2018 

yang bertajuk Album Asian Games 2018: Energy of Asia. 13 lagu 

yang terdapat dalam album tersebut memiliki beberapa genre 

namun juga memiliki sentuhan budaya Indonesia dengan 

dimasukkannya unsur instrumen musik tradisional ke dalam lagu-

lagu dalam album tersebut. Ke 13 lagu dalam album tersebut 

dibawakan oleh artis-artis terkemuka di Indonesia. Diantara 13 

lagu tersebut, salah satunya dipilih sebagai theme song resmi 

Asian Games 2018. Lagu yang dipilih sebagai theme song Asian 

Games 2018 berjudul “Meraih Bintang” dirilis secara resmi pada 

bulan Juni 2018 dan dibawakan oleh salah satu penyanyi dangdut 

populer Indonesia bernama Via Vallen.173  

Theme song yang berjudul Meraih Bintang tersebut 

dibawakan dengan memadukan musik pop dan dangdut yang 

merupakan musik khas Indonesia serta instrumen gendang yang 

                                                        
173 Arin Nabila, Alasan INASGOC Pilih Via Vallesn bawakan Theme Song Asian 

Games 2018, https://bola.kompas.com/read/2018/07/20/16100088/alasan-

inasgoc-pilih-via-vallen-bawakan-theme-song-asian-games-2018, diakses 

pada Juli 2019 
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membuat lagu ini menjadi semakin khas. Lagi ini mengandung 

pesan dalam membangun semangat dan sportifitas baik itu bagi 

atlet, suporter, maupun masyarakat Asia secara umum. Melalui 

lagu ini, diharapkan pula dapat meningkatkan familiaritas 

masyarakat Asia terhadap genre dangdut sebagai genre yang khas 

bagi Indonesia.  

Dalam video klip resmi yang dirilis oleh INASGOC pada 

kanal youtube resminya, menampilkan kilas balik sejarah 

penyelenggaraan Asian Games, beberapa cabang olahraga yang 

diopertandingkan dalam Asian Games, dan menampilkan 

penyanyi dan penari latar yang modern dan menarik. Dalam video 

klip resminya, lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Indonesia ini 

dilengkapi dengan subtitle dalam bahasa Inggris.174 Selain 

dinyanyikan dalam bahasa Indonesia dalam versi resminya, lagu 

Meraih bintang juga mendapatkan sambutan yang besar dari artis 

beberapa negara yang menyanyikan lagi ini ke dalam bahasa 

negaranya sendiri.  

Materi branding yang digunakan untuk mempromosikan 

Asian Games  2018 memiliki beberapa pesan tentang bagaimana 

keberagaman budaya yang dimiliki oleh Asia dan Indonesia dapat 

menjadi kekuatan dalam meningkatkan daya saing masyarakat 

Asia di lingkup global apabila terdapat sinergi dan persatuan 

                                                        
174 Ibid. 
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diantara masyarakat Asia melalui penyelenggaraan Asian Games 

2018.175 Indonesia juga menekankan pentingnya mengenal 

keragaman budaya serta kekayaan alam yang dimiliki oleh 

negara-negara di Asia. Di dalam materi branding Asian Games 

2018, Indonesia berusaha untuk menyematkan unsur-unsur 

budaya, keanekaragaman, serta potensi kekayaan alam yang 

dimiliki oleh Indonesia ke dalam berbagai komponen materi 

branding yang dilakukan secara simbolis.  

Pesan utama yang ingin disampaikan kemudian adalah 

peningkatan familiaritas dengan Indonesia baik secara 

keseluruhan, maupun keragaman budaya, kekayaan alam khas 

Indonesia, serta potensi-potensi destinasi yang dimiliki oleh 

Indonesia kepada masyarakat Asia dan tidak menutup 

kemungkinan juga masyarakat dalam lingkup yang luas lagi yaitu 

masyarakat global. Dengan meningkatnya wawasan serta 

familiatitas masyarakat Asia terhadap potensi-potensi pariwisata 

yang dimiliki oleh Indonesia ini, kemudian diharapkan mampu 

menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung ke 

Indonesia dan melihat keberagaman serta potensi Indonesia 

melalui pengalaman secara langsung.176 

                                                        
175 Reidinar Juliane, Greening Up Asian Games Energy of Asia, 

https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/28/greening-up-asian-

games-as-energy-of-asia.html, diakses pada 22 Juli 2019 
176 Ibid. 
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Dalam upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh 

Indonesia dalam meningkatkan citra pariwisata Indonesia dengan 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara melalui 

Asian Games 2018, Indonesia berusaha menyampaikan pesan 

utama melalui kampanye  yang dilakukan dalam promosi Asian 

Games 2018 utamanya terkait daya tarik pariwisata baik itu dalam 

segi budaya maupun destinasi yang dimiliki Indonesia kepada 

masyarakat internasional maupun domestik sehingga dapat 

memberikan pengalaman baik publik yang menyaksikan Asian 

Games 2018 maupun bagi wisatawan yang berkunjung. Melalui 

pesan utama yang disampaikan ini, kemudian akan berdampak 

positif terhadap upaya meningkatkan citra pariwisata Indonesia 

dengan meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. 

5.2.2 Pelaksanaan Asian Games 

Pesan utama yang disampaikan dalam strategic 

communication kemudian diwujudkan pula dalam bentuk aktifitas-

aktifitas yang memiliki makna sismbolis yang memuat pesan utama 

tersebut dengan tujuan agar pesan ini kemudian dapat tersampaikan 

dengan baik kepada publik.177 Dalam penyelenggaraan Asian 

Games 2018, pemerintah Indonesia melalui INASGOC 

melaksanakan berbagai aktifitas yang kemudian menunjang 

                                                        
177 Joseph Nye, 2008, Public Diplomacy and Soft Power, The Annal of The 

American Academyof Political and Social Science, Vol. 616, Public 

Diplomacy in a Changing World (Mar., 2008), pp. 94-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

kepentingan Indonesia dalam meningkatkan citra pariwisata 

Indonesia. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh Indonesia 

melalui INASGOC adalah sebagai berikut: 

5.2.2.1 Lokasi pertandingan 

Lokasi pertandingan dari cabang-cabang olahraga 

yang dipertandingkan menjadi salah satu langkah yang 

strategis untuk menyampaikan pesan yang ingin 

disampaikan kepada publik. Melalui lokasi pertandingan 

yang dipilih, kemudian pesan utama akan tersampaikan baik 

melalui pengalaman langsung maupun melalui tidak 

langsung seperti melalui media penyiaran.  

Penyelenggaraan Asian Games 2018 memilih dua 

lokasi utama yaitu di DKI Jakarta dan Palembang, Sumatera 

Selatan dan lokasi pendukung yaitu di provinsi Jawa Barat 

dan Banten. Pelaksanaan pertandingan dari cabang-cabang 

olahraga yang dipertandingan dalam Asian Games 2018 

memanfaatkan berbagai lokasi yang telah memiliki berbagai 

fasilitas yang mendukung namun, untuk beberapa cabang 

olahraga pertandingan dilaksanakan di lokasi yang juga 

dikembangkan sebagai destinasi wisata.  

Salah satu destinasi wisata yang dimanfaatkan untuk 

pertandingan Asian Games 2018 adalah kawasan Taman 

Impian Jaya Ancol yang terletak di DKI Jakarta yang 
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dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pertandingan cabang 

olahraga jetski dan layar.178 Taman Impian Jaya Ancol 

merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di 

Indonesia terutama bagi wisatawan nusantara namun belum 

cukup populer di kalangan publik internasional.  

Berbagai destinasi lain yang dimanfaatkan sebagai 

lokasi pertandingan cabang olahraga Asian Games 2018 

seperti Puncak, Bogor yang dimanfaatkan untuk 

melaksanakan olahraga paralayang maupun danau buatan 

Jakabaring Sport City di Palembang yang digunakan untuk 

mempertandingkan olahraga dayung serta lokasi lainnya 

menjadi aktifitas yang dilakukan oleh Indonesia dalam 

menyampaikan pesan utama yang ingin disampaikan 

kepada publik. Melalui pertandingan yang dilaksanakan di 

lokasi-lokasi tersebut, kemudian mendukung upaya 

pemerintah dalam mempresentasikan potensi-potensi 

pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara.  

5.2.2.2 Cabang Olahraga Pencak Silat 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah 

penyelenggaraan Asian Games, cabang olahraga pencak 

                                                        
178 Liputan6.com, Venue Jetski untuk Asian Games 2018 Sudah Siap, 

https://www.liputan6.com/asian-games/read/3611193/venue-jetski-untuk-

asian-games-2018-di-ancol-sudah-siap, diakses pada 6 Juli 2019 
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silat menjadi salah satu cabang olahraga yang 

dipertandingkan dalam Asian Games 2018 yang 

diselenggarakan di Indonesia. Pencak silat merupakan 

sebuah cabang olahraga bela diri tradisional yang berasal  

Indonesia yang telah dikenal di beberapa negara lain 

khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan 

bahkan dikenal luas pula di dunia.179 

Dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, cabang 

olahraga pencak silat menjadi salah satu cabang olahraga 

baru yang dipertandingkan dalam Asian Games 2018.180 

Melalui momentum Asian Games 2018, Indonesia 

memperkenalkan seni bela diri tradisional pencak silat yang 

juga merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia ke dalam 

lingkup yang lebih luas khususnya kepada masyarakat di 

negara-negara di kawasan Asia serta masyarakat 

mancanegara pada umumnya. Melalui penyertaan cabang 

olahraga pencak silat dalam Asian Games 2018 ini, 

kemudian mampu memberikan wawasan mengenai salah 

satu budaya yang berupa seni bela diri tradisional khas 

Indonesia kepada masyarakat mancanegara sehingga 

                                                        
179 Luthfia Ayu, 5 Fakta Pencak Silat di Asian Games 2018, 

https://olahraga.kompas.com/read/2018/08/29/16443218/5-fakta-pencak-silat-

di-asian-games-2018?page=all, diakses pada 22 Juli 2019 
180  Malvin Pradhipta, Inilah 10 Cabang Olahraga Baru dalam Adian Games 2018, 

https://bola.kompas.com/read/2018/07/18/16470028/inilah-10-cabang-

olahraga-baru-dalam-asian-games-2018?page=all, diakses pada 3 Juli 2019 
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semakin dapat menarik atensi publik untuk untuk 

mempelajari seni bela diri ini sehingga pencak silat lebih 

dikenal dalam lingkup yang lebih luas.181 

5.2.2.3 Kegiatan Pendukung 

Penyelenggaraan acara perhelatan akbar berskala 

internasional seperti Asian Games menjadi momentum bagi 

Indonesia untuk mempersatukan bangsa terutama dengan 

realita keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dengan 

menumbuhkan rasa kebanggaan atas negara melalui 

kompetisi olahraga internasional serta memperkenalkan 

daya tarik pariwisata budaya maupun kekayaan alam 

kepada publik domestik maupun mancanegara. Hal tersebut 

dapat dicapai melalui berbagai aktifitas maupun kegiatan 

yang kemudian akan mendukung upaya meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata mancanegara. Salah satu wujud 

aktifitas yang dilakukan oleh Indonesia melalui Asian 

Games 2018 adalah melalui berbagai kegiatan.  

A. Asian Festival 

Dalam menyemarakkan Asian Games 2018, 

Indonesia bersama INASGOC dan bekerjasama dengan 

beberapa pihak dan sponsor menyelenggarakan Asian 

Festival yang bertempat di kawasan Stadion Utama Gelora 

                                                        
181 Ibid. 
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Bung Karno selama diselenggarakannya Asian Games 

2018. Festival ini menggelar berbagai macam hiburan 

serta kuliner khas nusantara maupun kuliner dari negara-

negara di kawasan Asia. Asian Festival dibagi menjadi 

tiga zona yang dinamai dengan ketiga nama maskot Asian 

Games 2018 yaitu Bhin Bhin, Atung, dan Kaka serta zona 

Pavilion.182  

 

Gambar 12 Asian Festival Asian Games 2018 (Sumber: youtube.com) 

Asian Festival menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara 

karena selain menghadirkan kuliner dan daya tarik 

nusantara serta hiburan lainnya namun juga ditampilkan 

berbagai kuliner khas dari negara-negara Asia serta wisata 

                                                        
182 Kominfo Jatim, Inilah Tiga Zona Rekreasi bagi Pengunjung Asian Games 

2018 http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/inilah-tiga-zona-rekreasi-

bagi-pengunjung-asian-games-2018, diakses pada 8 Juli 2018 
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modern yang khas dengan nuansa Asian Games.183 

Makanan khas daerah-daerah di Indonesia seperti gudeg, 

sate, hingga aneka soto yang merupakan salah satu ikon 

kuliner khas Indonesia serta aneka kopi khas dari berbagai 

daerah Indonesia dijajakan dalam festival ini.  

Untuk kuliner khas negara-negara Asia yang 

disajikan meliputi ramen, dim sum, hingga kebab. Selain 

kuliner, dalam acara ini juga ditampilkan berbagai 

kebudayaan Indonesia serta permainan tradisional 

Indonesia seperti  Selain itu, diselenggarakan pula festival 

musik dan penjualan suvenir Asian Games 2018. 184 

Melalui festival ini, tidak hanya dapat 

menyemarakkan Asian Games 2018, namun juga dapat 

memperkenalkan keragaman budaya utamanya adalah 

kuliner baik itu kuliner nusantara maupun kuliner khas 

berbagai negara di Asia kepada publik domestik dan 

mancanegara yang berkunjung langsung untuk 

meramaikan Asian Games 2018. Sehingga, melalui Asian 

Festival dapat mendorong persatuan dan kebanggaan atas 

kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Indonesia 

serta memperkenalkan budaya khususnya kuliner khas 

                                                        
183 Ibid. 
184 Ibid.  
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nusantara kepada wisatawan mancanegara yang 

berkunjung. Kemudian diharapkan akan menjadi salah 

satu daya tarik pariwisata baik itu bagi wisatawan 

domestik dan juga mancanegara sehingga dapat 

mendukung upaya meningkatkan kuantitas destinasi 

wisata mancanegara.  

B. Kirab Obor Asian Games 2018 

Dalam menyambut penyelenggaraan Asian Games 

2018 di Jakarta dan Palembang, diselenggarakan kirab 

obor yang menggunakan api yang bersumber dari api 

abadi Asian Games di India yang merupakan negara 

pertama yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian 

Games. Kirab obor Asian Games 2018 dilaksanakan pada 

tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2018.185 

Kemudian, kirab obor akan dilaksanakan dengan melalui 

53 kota yang berada di 18 provinsi di Indonesia.186   

Kirab obor yang dilakukan dengan melewati 

berbagai kabupaten/kota di Indonesia disemarakkan 

dengan berbagai pertunjukan budaya dan kesenian khas 

                                                        
185 Bogi Triyadi, Kirab Obor Asian Games Akan Diliput 45 Negara, 

https://www.liputan6.com/asian-games/read/3492097/kirab-obor-asian-

games-akan-diliput-45-

negara?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_ref

errer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada 8 Juli 2019 
186 Ibid. 
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dari daerah-daerah tersebut. Kemudian, kegiatan kirab 

obor Asian Games ini tidak hanya dipublikasikan melalui 

media online Asian Games 2018, namun juga diliput oleh 

jurnalis dari 45 negara peserta Asian Games 2018.187 

Sehingga, selain dapat mendorong semangat dari atlet 

yang bertanding dalam Asian Games 2018, juga dapat 

memperkenalkan budaya dan kesenian daerah-daerah di 

Indonesia kepada dunia. Dengan mempresentasikan daya 

tarik dan keragaman budaya serta kesenian di Indonesia 

tersebut, kemudian diharapkan akan menarik atensi 

masyarakat mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia 

dan meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara.  

Melalui berbagai aktifitas dalam penyelenggaraan 

Asian Games 2018, Indonesia melalui INASGOC dengan 

melibatkan berbagai aktor menyematkan pesan utama 

yang ingin disampaikan baik kepada publik domestik 

maupun mancanegara. Dalam penyampaian pesan kepada 

wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang 

langsung ke Indonesia, dilakukan dengan penyelenggaraan 

Asian Festival. Sedangkan, dalam menyampaikan pesan 

utama kepada publik yang lebih luas, Indonesia 

                                                        
187 Ibid.  
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memanfaatkan media online resmi Asian Games 2018 dan 

media dari 45 negara peserta Asian Games 2018.188  

Melalui penyampaian pesan utama melalui upaya 

strategic communication dalam diplomasi publik,  

kemudian akan membentuk persepsi yang positif dari 

publik sehingga akan meningkatkan citra pariwisata 

negara. Dalam hal ini, citra yang ingin dicapai adalah 

bagaimana Indonesia memiliki keberagaman potensi dan 

destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan 

mancanegara.  

Dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh 

Indonesia melalui penyelenggaraan Asian Games 2018, 

Indonesia menyematkan pesan utama yang ingin 

disampaikan kepada publik. Pesan utama yang paling 

ditekankan adalah keberagaman potensi destinasi wisata 

baik itu dalam bentuk sumber daya alam maupun buatan 

serta keberagaman budaya dari masyarakat Indonesia 

dengan tujuan untuk meningkatkan citra pariwisata 

Indonesia di mata wisatawan mancanegara.  

5.3 Relationship Building 

Sebagai sebuah perhelatan olahraga terbesar di kawasan Asia, Asian 

Games menjadi salah satu medium yang dapat menjembatani hubungan 

                                                        
188 Ibid 
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antara aktor-aktor yang terlibat. Melalui penyelenggaraan Asian Games 

2018, Indonesia membangun hubungan dengan berbagai aktor baik itu aktor 

negara maupun non-negara di kawasan Asia. Bentuk relationship building 

dapat dilakukan melalui berbagai aktifitas seperti salah satunya adalah 

kunjungan.189  

Melalui relationship building, akan menambah pemahaman tentang 

tentang citra  suatu negara sehingga tokoh kunci sehingga memberikan 

gagasan mengenai sebuah isu di suatu negara untuk kemudian diharapkan 

mampu memberikan kesan yang baik bagi tokoh-tokoh  tersebut.190  

Perhelatan olahraga internasional dapat menjadi salah satu media dalam 

menerapkan diplomasi publik. Dengan menjadi tuan rumah suatu perhelatan 

olahraga internasional, akan memberikan panggung dan sarana bagi suatu 

negara tersebut untuk mempresentasikan citra yang ingin diproyeksikan 

kepada publik internasional.191  

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam relationship building 

salah satunya dengan memberikan pengalaman bagi wisatawan 

mancanegara khususnya atlet dan delegasi dari berbagai negara di Asia 

dengan memberikan paket wisata secara cuma-cuma ke berbagai tempat 

wisata di Jakarta dengan fokus utama yaitu wisata sejarah, belanja, atraksi, 

                                                        
189 Mark Leonard, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, Inggris, 2002. Hlm 

18 
190 Ibid. 
191 Mahdi S Feizabadi dkk,  Olympic Movement or Diplomatic Movement? The 

Role of Olympic Games on Development of Internastional Relations, Journal 

of Sport Science 3, 2015, 186-194 
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serta wisata budaya. Program wisata ini disediakan oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. 

 

Gambar 13 Transportasi Bus untuk program wisata gratis Asian Games 

 

Pemerintah DKI Jakarta menyediakan beberapa paket wisata yaitu 

heritage tour, national monument tour, shopping tour, serta art and 

culture tour. Paket wisata heritage tour fokus kepada wisata sejarah 

meliputi Monumen Nasional, Museum Wayang, museum sejarah, museum 

Bank Indonesia, dan museum Bank Mandiri. Shopping Tour meliputi 

berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta, yakni Grand Indonesia, Plaza 

Indonesia, Senayan City, Plaza Senayan, serta pusatkerajinan tangan 

Smesco.192 

Program ini merupakan kerja sama antara INASGOC, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pariwisata dengan didukung oleh 

berbagai pihak yang seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

                                                        
192 Dias Saraswati, Paket Wisata Gratis Asian Games Berakhir Pekan Ini, 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180831151433-269-

326554/paket-wisata-gratis-asian-games-berakhir-pekan-ini diakses pada 21 

Juli 2019 
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maupun relawan yang bertugas memandu wisatawan. program ini 

diselenggarakan dengan memanfaatkan lebih dari 300 bus yang dibalut 

dengan logo Wonderful Indonesia dengan dihiasi gambar destinasi-

destinasi wisata di Indoneisa. Bus Wonderful Indonesia merupakan 

kerjasama antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan 

beberapa perusahaan penyedia jasa transpostasi seperti Trans Jakarta, PT 

DAMRI, dan Blue Bird Group. 193 

 

Gambar 14 Alat transportasi tradisional perahu ketek (sumber: kompas.com) 

 

Program serupa juga diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama 

dengan ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel 

Agencies), dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) lokal 

                                                        
193 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Maksimalkan Promosi Pariwisata 

Indonesia, Kemenpar Luncurkan Bus Wonderful Asian Games 2018, 

https://setkab.go.id/maksimalkan-promosi-pariwisata-indonesia-kemenpar-

luncurkan-bus-wonderful-asian-games-2018/, diakses pada 7 Juli 2018 
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menyediakan paket wisata gratis bagi wisatawan selama satu bulan dari 

tanggal 4 Agustus 2018 hingga 2 September 2018.194 Salah satu paket 

wisata gratis adalah wisata menyusuri sungai Musi dengan menggunakan 

transportasi perahu ketek yang disubsidi oleh pemerintah.  

Program ini diwujudkan dengan wisata gratis mengelilingi 

berbagai destinasi wisata yang ada di sepanjang Sungai Musi seperti 

Kampung Kapitan, Kam[ung Arab Al-Munawar, Kawasan 1 Ulu, 

Kawasan 10 Ulu, dan 34-35 Ilir.195 Melalui program ini, Pemerintah 

Provinsi SumateraSelatan mempromosikan deestinasi wisata Sungai 

Musidan juga transportasi tradisional yaitu perahu ketek kepada wisatawan 

mancanegara. 

Melalui program ini, diharapkan mampu membangun gagasan 

wisatawan mancanegara terhadap pariwisata Indonesia yang kemudian 

mengarah kepada pembentukan opini yang positif yang didapatkan melalui 

pengalaman didapat secara langsung. Melalui relationship building yang 

diupayakan melalui program ini, kemudian wisatawan mancanegara ketika 

kembali ke negara asalnya akan mempunyai gagasan yang lebih mendalam 

tentang keberagaman pariwisata di Indonesia mendapat gagasan positif 

                                                        
194 Silvita Agmasari, Yuk Ikutan, Paket Wisata di Palembang untuk Asian Games 

2018,  https://travel.kompas.com/read/2018/07/30/202100927/yuk-ikutan-

paket-wisata-di-palembang-untuk-asian-games-2018, diakses pada 9 Juli 

2019 
195 Muhammad Irzal, Sumsel Gratiskan Wisata Naik Ketek Untuk Atlet Asian 

Games 2018, https://travel.kompas.com/read/2017/12/14/200000527/sumsel-

gratiskan-wisata-musi-naik-ketek-untuk-atlet-asian-games-2018, diakses pada 

22 Juli 2019 
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mengenai isu-isu wisata di Indonesia seperti keamanan dan kemudahan 

akses destinasi wisata.  

5.4 Analisis Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Asian Games 2018 

Dalam Meningkatkan Kuantitas Destinasi Wisata Mancanegara  

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian 

Indonesia dan dikembangkan, diukur dengan target tertentu yang diharapkan 

terus meningkat. Dalam rangka mencapai target angka kunjungan 

wisatawan mancanegara tahunan maupun jangka menengah, Indonesia 

melakukan berbagai upaya. Target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 

2018 adalah sebesar 17 juta wisatawan mancanegara. Sedangkan target 

jangka menengah pariwisata mancanegara pada tahun 2015-2019 

berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Pariwisata  Republik Indonesia 

adalah sebesar 20 juta wisatawan mancanegara.196 Untuk mencapai target 

tersebut, Indonesia terus melakukan berbagai upaya baik itu dalam 

perbaikan sistem birokrasi, pembangunan fasilitas, pengembangan potensi 

wisata, maupun promosi pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri. 

Salah satu momentum yang dimanfaatkan Indonesia dalam upaya mencapai 

target tersebut adalah melalui penyelenggaraan Asian Games 2018.  

Pariwisata Indonesia harus menghadapi berbagai isu yang saling 

berkaitan diantaranya dominasi kontribusi Bali bagi sektor pariwisata serta 

                                                        
196 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Salinan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategi Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Jakarta:  Kementerian 

Pariwisata RI, 2016. Hlm  
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isu keamanan yang kemudian menjadi salah satu persoalan bagi sektor 

pariwisata Indonesia pada umumnya termasuk Bali. Ketika isu-isu ini saling 

berkaitan, kemudian menghambat tercapainya target yang telah 

ditentukan.197 Oleh karena itu, diperlukan upaya promosi keberagaman 

potensi wisata yang dimiliki Indonesia dengan menunjukkan citra Indonesia 

sebagai negara dengan kekasaan sumber daya pariwisata yang dapat 

menarik wisatawan mancanegara. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan 

kuantitas destinasi wisata mancanegara dengan mempresentasikan potensi 

wisata Indonesia melalui acara internasional, yaitu Asian Games 2018. 

Dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata, Indonesia 

melakukan beberapa upaya diplomasi publik yang kemudian dapat dianalisa 

menggunakan tiga dimensi dalam diplomasi publik yang dikemukakan oleh 

Leonard Mark, yaitu news management, strategic communication dan 

relationship building.198 Dalam upaya ini, Indonesia memanfaatkan 

momentum penyelenggaraan Asian Games 2018 dimana Indonesia terpilih 

sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan perhelatan olahraga internasional 

ini. 

Dalam rangka menjangkau publik baik publik domestik maupun 

mancanegara, Indonesia melalui INASGOC menyelenggarakan pusat 

informasi yang terintegrasi yang menyediakan informasi harian melalui 

penyelenggaraan MMC yang melibatkan berbagai media dari dalam 

                                                        
197 Ibid. 
198 Mark Leonard, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, Inggris, 2002. Hlm 8 
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maupun luar negeri yang meliput penyelenggaraan Asian Games 2018. 

Selain itu, dimanfaatkan pula berbagai media online resmi  yang dikelola 

oleh INASGOC sehingga informasi yang dipublikasikan menjadi terpusat 

dan kredibel. Melalui upaya news management ini, diharapkan akan mampu 

menghubungkan Indonesia dengan publik melalui penyampaian informasi 

yang tepat dan akurat sehingga kemudian dapat membentuk opini publik 

yang positif atas potensi-potensi wisata yang dimiliki Indonesia.  

Upaya strategic communication yang dilakukan oleh Indonesia 

melalui penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan mengangkat tema 

Wonderful Indonesia dalam rangka menyampaikan pesan utama yaitu 

potensi destinasi wisata Indonesia yang bersumber dari sumber daya alam 

maupun buatan serta keberagaman budaya Indonesia yang kemudian 

disematkan secara simbolis ke dalam berbagai aktifitas dalam 

penyelenggaraan Asian Games 2018.199 Upaya-upaya yang dilakukan 

Indonesia adalah dengan menyematkan pesan utama dalam materi branding 

Asian Games 2018 serta berbagai aktifitas lain dalam penyelenggaraan 

Asian Games 2018. Kemudian, dalam upaya relationship building, 

Indonesia menawarkan pengalaman langsung dalam bentuk kunjungan ke 

berbagai destinasi wisata di Jakarta kepada atlet dan delegasi Asian Games. 

Berdasarkan uraian pada tiga sub-bab sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa upaya diplomasi yang paling dominan yang dilakukan oleh Indonesia 

dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara adalah melalui 

                                                        
199 Ibid. 
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upaya-upaya strategic communication yang diwujudkan dalam berbagai 

aktifitas dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Upaya strategic 

communication yang dilakukan Indonesia dalam Asian Games 2018, 

didukung dengan news management dalam upaya untuk menghubungkan 

Indonesia dan dunia luar. Pesan utama yang ingin disampaikan kepada 

publik disematkan dalam berbagai komponen acara mulai dari branding 

yang menjadi identitas dari penyelenggaraan acara hingga pelaksanaan 

berbagai aktifitas dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.  

Karena aktifitasnya yang beragam dan disampaikan melalui aktifitas 

langsung maupun melalui media dengan cakupan yang luas, pesan yang 

ingin disampaikan pun menjadi dapat diterima dengan lebih baik oleh 

publik. Pesan utama yang ingin disampaikan juga dapat tersampaikan 

kepada publik dalam lingkup yang luas, tidak hanya kepada publik yang 

terlibat langsung dalam perhelatan Asian Games 2018, namun juga publik 

mancanegara yang menerima publikasi dari Asian Games 2018.  

Namun demikian, secara praktis upaya diplomasi publik yang 

dilaksanakan oleh Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara belum dapat 

mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara tahunan yang telah 

ditetapkan. Hanya tercatat 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara dari 

total 17 juta kedatangan yang ditargetkan untuk 2018. Namun target devisa 
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yang ditetapkan telah tercapai.200 Sementara, untuk target jangka menengah 

belum dapat dianalisa ketika penelitian ini dilaksanakan. Bencana alam 

yang menimpa Indonesia seperti gempa di Lombok yang juga berdekatan 

dengan waktu diselenggarakannya Asian Games 2018 mempengaruhi angka 

kedatangan wisatawan mancanegara, diperkirakan hingga satu juta 

wisatawan mancanegara. 

Penyelenggaraan Asian Games 2018 mempengaruhi lama waktu 

singgah dari wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara yang 

berkunjung selama Asian Games 2018 rata-rata tinggal selama dua pekan. 

Beberapa asal negara dari wisatawan mancanegara yang berkunjung selama 

Asian Games 2018 ialah India dengan rerata kunjungan 17 hari, Tiongkok 

16, hari serta wisatawan asal Belanda selama 15 hari.201 Hal ini mendorong 

tercapainya target devisa yang ditetapkan.  

Dari sekitar 78 ribu wisatawan mancanegara yang berkunjung 

selama Asian Games 2018, membelanjakan sebanyak 1,9 triliun rupiah, 

lebih dari pengeluaran wisatawan domestik meskipun angka kunjungannya 

jauh di atas wisatawan mancanegara.202 Namun, dampak jangka panjang 

dari diplomasi publik yang dilakukan Indonesia melalui Asian Games dalam 

                                                        
200 Kompas.com, Target Kunjungan Wisman ke Indonesia Meleset, 

https://travel.kompas.com/read/2018/11/27/210500927/target-kunjungan-

wisman-ke-indonesia-tahun-2018-meleset, diakses pada 21 Juli 2019 
201 Anggita Muslimah, Wisman Yang Tinggal diTerlama di Indonesia Saat Asian 

Games 2018 Adalah..., 

https://travel.kompas.com/read/2018/10/17/150900027/wisman-yang-tinggal-

terlama-di-indonesia-saat-asian-games-2018-adalah-?page=all, diakses pada 

22 Juli 2019 
202 Ibid.  
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meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara mungkin dapat dilihat 

di masa depan seiring dengan meningkatnya pengetahuan mengenai 

keberagaman dan potensi wisata mancanegara Indonesia yang 

dipresentasikan melalui Asian Games 2018. Kemudian akan mendorong 

publik internasional untuk berkunjung atau berkunjung kembali ke 

destinasi-destinasi wisata yang dimiliki Indonesia.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

Asian Games merupakan sebuah perhelatan olahraga terbesar yang 

diselenggarakan di wilayah Asia. Penyelenggaraan Asian Games 

memberikan sorotan positif yang besar kepada negara tuan rumah 

penyelenggaraan Asian Games dari publik internasional. Besarnya atensi 

masyarakat dan media dari berbagai negara terhadap penyelenggaraan Asian 

Games membuat perhelatan ini menjadi suatu momentum yang strategis 

yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu instrumen diplomasi 

publik dari negara tuan rumah atau penyelenggara.  

Penyelenggaraan Asian Games 2018 dimanfaatkan oleh Indonesia 

sebagai medium dalam diplomasi publik yang dilakukan dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. Melalui 

penyelenggaraan Asian Games 2018, diharapkan mampu merubah persepsi 

yang dimiliki masyarakat internasional terkait isu-isu yang mempengaruhi 

citra pariwisata di Indonesia serta mempromosikan keragaman potensi 

pariwisata Indonesia baik itu dari segi budaya maupun destinasi.  

Penyelenggaraan Asian Games 2018 menjadi suatu momentum yang 

penting yang dapat digunakan Indonesia dalam meningkatkan kuantitas 

destinasi wisata mancanegara sebab momentum ini merupakan kesempatan 

yang langka bagi Indonesia untuk mendapatkan perhatian positif dari 
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masyarakat internasional melalui penyelenggaraan perhelatan olahraga yang 

bersifat universal. Upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia 

melibatkan berbagai aktor baik itu aktor pemerintah maupun non-

pemerintah yang kemudian mendukung dalam menjangkau publik 

diantaranya adalah OCA, INASGOC, sponsor serta ribuan relawan yang 

membantu mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara dengan 

menyampaikan pesan utama. 

Aktifitas diplomasi publik dan implementasi dimensi diplomasi 

publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui penyelenggaraan Asian 

Games 2018 sudah tepat dalam mendukung upaya meningkatkan kuantitas 

destinasi wisata mancanegara. Melalui MMC, Tripadviros dan iklan melalui 

media asing, dan media online resmi Asian Games 2018 yang dikelola oleh 

INASGOC Indonesia mampu menjangkau dan terhubung dengan 

masyarakat domestik dan mancanegara melalui komunikasi harian. Potensi-

potensi pariwisata mancanegara yang dimiliki oleh Indonesia 

dipresentasikan melalui pemberitaan berbagai media baik domestik, 

mancanegara maupun media nline resmi.  

Upaya strategic communication yang dilakukan oleh Indonesia 

bertujuan untuk menyampaikan pesan utama yaitu mempresentasikan 

potensi destinasi wisata Indonesia kepada publik domestik dan mancanegara 

melalui berbagai aktifitas dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. 

Dalam upaya relationship building relationship building yang dilakukan 
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khususnya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan 

dengan bekerjasama dengan berbagai pihak manawarkan pengalaman 

langsung kepada atlet delegasi Asian Games 2018 untuk berkunjung ke 

berbagai destinasi wisata yang kemudian akan mendorong wisatawan saat 

kembali ke negara asalnya akan mempunyai gagasan yang lebih mendalam 

tentang keberagaman pariwisata di Indonesia mendapat gagasan positif 

mengenai isu-isu wisata di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan 

sebagai bentuk dari meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara 

melalui Asian Games 2018.  

6.2 Saran dan Rekomendasi 

Pada penelitian ini penulis telah menjabarkan upaya diplomasi 

publik yang dilakukan oleh Indonesia melalui Asian Games 2018 dalam 

meningkatkan kuantitas destinasi wisata mancanegara. Sehingga, adapun 

saran dan rekomendasi penulis bagi penelitian selanjutnya adalah untuk 

meneliti lebih jauh mengenai peran dari upaya diplomasi publik yang 

dilakukan oleh Indonesia  dengan memanfaatkan momentum Asian Games 

2018 sebagai medium dalam meningkatkan kuantitas destinasi wisata 

mancanegara.  
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