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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Brazil termasuk negara yang paling berpengaruh di kawasan Amerika Selatan. 

Brazil merupakan salah satu dari empat negara BRICS
1
, sebuah istilah yang 

diciptakan pada tahun 2001 oleh Goldman Sachs, mengacu pada lima besar pasar 

negara berkembang di dunia. Brazil telah mengembangkan banyak industri, termasuk 

sektor pertanian, pertambangan, manufaktur dan sektor jasa.
2
 

Setiap tiap kali mendengar negara Brazil, yang pertama muncul di benak 

mayoritas masyarakat dunia adalah sepak bola. Brazil adalah negara yang terkenal 

dengan sepak bola nya, karena, mudah saja, Brazil adalah negara yang paling sukses 

dalam ajang Piala Dunia dengan 5 kali tampil sebagai juara dan konsisten berada 

dalam peforma puncak di setiap ajang sepak bola internasional. Tidak hanya itu, 

Brazil adalah satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap ajang Piala Dunia sejak 

awal diselenggarakan pada tahun 1930 hingga sekarang. 

Bicara tentang Piala Dunia sama dengan bicara tentang FIFA, FIFA adalah 

organisasi yang mengatur perkembangan sepak bola di seluruh dunia. FIFA 

                                                             
1 BRICS adalah Brazil, Russia, India, China, Afrika Selatan 
2 Brazil Economic Forecast, Diakses dari 
http://www.economywatch.com/world_economy/Brazil/economic-forecast.html (15/4/2013,  17:00 
WIB) 

http://www.economywatch.com/world_economy/brazil/economic-forecast.html
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mempunyai organisasi dengan kuota yang lebih kecil di setiap benua yaitu AFC di 

Asia, UEFA di Eropa, CAF di Afrika, CONMEBOL di Amerika Selatan, 

CONCACAF di Amerika Utara, dan OFC di Ocenia.
3
 Institusi di setiap benua 

tersebut mempunyai cabang yang lebih kecil lagi, yaitu badan sepak bola yang 

mengatur per-sepak bolaan di setiap negara.
4
 FIFA sebagai sebuah organisasi yang 

menentukan segala kebijakan mengenai persepakbolaan di dunia tentunya membuat 

beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kebijakannya salah satunya Piala Dunia 

yang diselenggarakan 4 tahun sekali. 

Pada 30 Oktober 2007 di Swiss, Brazil ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah 

Piala Dunia 2014. Terpilihnya Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia bukanlah yang 

pertama, Brazil sukses menjadi tuan rumah pada Piala Dunia 1950. Segera setelah 

terpilih sebagai negara tuan rumah Piala Dunia 2014, Brazil meluncurkan upaya 

nasional untuk memulai persiapan untuk acara tersebut. Brazil memanfaatkan Piala 

Dunia sebagai platform untuk mempercepat upaya pembangunan yang bertujuan 

untuk percepatan pembangunan menghasilkan ribuan pekerjaan, dan meningkatkan 

kualitas hidup untuk masyarakat Brazil. Perbaikan infrastruktur negara dan teknologi, 

adalah beberapa sektor inti yang dikembangkan dalam persiapan untuk mega sport 

event macam Piala Dunia. Upaya ini semua memiliki tujuan yang sama yaitu 

                                                             
3 Bagaimana FIFA dapat menjangkau seluruh sepak bola Diakses dari 
http://www.fifa.com/aboutfifa/index.html  ( 24/2/2014,  21:00  WIB ) 
4 Contohnya, AFC adalah institusi bawahan dari FIFA untuk mengatur sepak bola di seluruh benua 
ASIA, seluruh kegiatan sepak bola di ASIA dimonitori oleh AFC termasuk PSSI sebagai induk sepak bola 
negara Indonesia. 

http://www.fifa.com/aboutfifa/index.html
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menjamin pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja serta pendapatan 

yang layak.
5
 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memang identic dinilai dengan upaya 

meningkatkan pendapatan per kapita. Banyak yang beranggapan bahwa salah satu hal 

yang paling utama dalam membedakan mana Negara maju dan Negara berkembang 

adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, 

masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan yang dihadapi Negara 

berkembang dapat terpecahkan, dikenal dengan Trickle down effect. Padahal 

sebenarnya, pembangunan seharusnya tidak lagi hanya menggunakan pendapatan per 

kapita sebagai tolak ukur, tetapi juga harus seimbang dengan kualitas proses 

pembangunannya.
6
 Hal ini dialami Brazil, ketika pendapatan per kapita masyarakat 

terus disorot, padahal proses pembangunan terus berjalan dan sedang menuju ke arah 

yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita melalui lapangan 

pekerjaan yang baru, industri baru, dan lain-lain. 

Banyak pro dan kontra menjelang dihelatnya event Piala Dunia 2014 lalu, 

dikarenakan pemerintah terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pembangunan, 

padahal rakyatnya masih bergelut dengan masalah-masalah social. Padahal, dengan 

                                                             
5 2014 FIFA World Cup Brazil – FACT SHEET, Diakses dari 
http://www.Brazil.gov.br/para/press/reference-texts/2014-fifa-world-cup-Brazil (15/04/2013, 16:00 
WIB ) 
6 Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph.D, 2010, Masalah, kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan,  
Erlangga, Jakarta. Hal 4-8 

http://www.brasil.gov.br/para/press/reference-texts/2014-fifa-world-cup-brazil
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modal dan investasi untuk pembangunan dapat membuat Brazil mencapai tujuan 

bersama. 

Piala Dunia 2014 akan dihelat pada 12 Kota tuan rumah, yaitu Belo 

Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, 

Rio de Janeiro, Salvador, dan São Paulo.
7
 Fokus Brazil yang sebenarnya adalah pada 

persiapannya menghadapi Piala Dunia 2014. Perbaikan sarana dan prasarana 

infrastruktur menjadi suatu hal yang wajib dilakukan pemerintah Brazil untuk 

menghelat event tersebut. Piala Dunia 2014 menjadi platform Brazil untuk 

pembangunan dalam negerinya. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan dan 

perbaikan stadion olahraga untuk Piala Dunia 2014 dengan segala fasilitasnya, sarana 

transportasi, perbaikan dan pembangunan hotel-hotel serta kondominium untuk para 

wisatawan. Tidak hanya itu, sector teknologi, tata kota, mobilitas perkotaan, 

perbaikan bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Hal ini akan dikupas penulis pada 

bab percepatan pembangunan. 

Antisipasi besar dilakukan pemerintah Brazil dan LOC selaku pantia 

mengenai persiapan untuk menghelat Piala Dunia 2014. Banyak pihak yang 

meragukan apakah Brazil mampu memenuhi persyaratan FIFA mengenai 

infrastruktur stadion, mobilitas perkotaan, realita bahwa keramahan warga Brazil 

yang dikenal kurang bersahabat, dan juga keamanan. Sektor-sektor ini menjadi 

                                                             
7 UK Trade and Investment. “It’s All to Play for: Infrastructure Opportunities in Brazil, FIFA World Cup 
2014”. Hal. 7. Diakses dari 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Report%20Brazil%20FIFA%20World%20Cup%20(UK%2
0Trade%20and%20Investment)_0.pdf  (21-10-2014, 20.22WIB) 
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indikator dasar bagi keberhasilan Piala Dunia 2014 dan juga warisan yang akan 

ditinggalkannya, tidak hanya dari sudut pandang untuk acara Piala Dunia, tetapi juga 

dari daerah kondisi pariwisata di Brazil. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk menjelaskan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan : 

1. Bagaimana pengaruh terpilihnya Brazil sebagai tuan rumah Piala dunia 2014 

terhadap pembangunan dalam negeri Brazil ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa factor-faktor terpilihnya Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 

2014 

2. Menganalisa bagaimana terpilihnya Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 

2014 dapat mempengaruhi pembangunan dalam negeri Brazil. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Menghasilkan analisa tantangan, sebab akibat, peluang tentang terpilihnya 

Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi, wawasan, rujukan bagi 

mahasiswa, mahasiswi dan semua kalangan dalam meneliti kasus yang sama. 

Membuat kalangan pemerintah dan akademisi lebih objektif memandang terpilihnya 

Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 dapat mempengaruhi pembangunan 

dalam negeri Brazil. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian terdahulu yang pertama, penulis mengambil karya milik 

Virgilio M Viana yang berjudul “Pembangunan dalam Praktek : Pembelajaran dari 

Amazonas”. Dalam karya tersebut, Virgilio M Viana membandingkan keberhasilan 

Brazil dalam pembangunan dalam negeri nya, Virgilio M Viana memfokuskan pada 

pembangunan sector hutan. Buku ini menjelaskan tentang REDD Demonstration 

Activities dalam arti berbasis proyek, tindakan yang menyangkut "MRV", juga lebih 

mengupas tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang 

merupakan fokus perdebatan politik tentang hutan, menyangkut mengenai politik dan 

bagaimana untuk menghasilkan dan menuangkannya menjadi ide-ide inovatif dan 

solusi bagi sector ekonomi berbasis hutan. Buku ini tidak menggambarkan Brazil atau 

kawasan Amazon secara keseluruhan, namun tentang perubahan kebijakan publik 

terkait dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan pada salah satu sub-

nasional yurisdiksi, dalam satu negara, di mana pembuat keputusan memanfaatkan 
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kesempatan konstelasi politik yang kondusif untuk menciptakan alternative alternatif 

baru dalam melakukan pembangunan.
8
 

Penulis memilih karya Virgilio M Viana karena wilayah Amazon di Brazil 

merupakan wilayah yang sangat mempengaruhi keberlangsungan Piala Dunia 2014. 

Hampir semua aktivitas di wilayah selatan kota tuan rumah Piala Dunia 2014 di 

Brazil dihubungkan oleh wilayah amazon. Mudahnya, banyak atlet dan juga 

wisatawan yang harus melewati wilayah amazon untuk melakukan perjalanan dari 

kota satu ke kota lainnya. Pembangunan ini juga tentang keamanan di sekitar wilayah 

Amazon yang dikenal kurang ramah terhadap pelintas jalan, apalagi Brazil akan 

dipenuhi wisatawan. Kurang ramah disini diartikan penulis sebagai bentuk 

kriminalitas yang sering terjadi dan dikeluhkan sebagian besar warga Brazil di 

wilayah Amazon. Pembangunan di wilayah hutan Amazon ini meliputi pembenahan 

jalan, penambahan lampu, dan juga CCTV agar para pelintas wilayah Amazon juga 

saat Piala Dunia 2014 merasa aman. 

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dennis Coates, Ph.D yang 

berjudul “World Cup Economics:What Americans Need To Know about a US World 

Cup Bid”, dikatakan bahwa AS diperkirakan akan mendapat keuntungan dari 

perencanaan Piala Dunia 2018-2022 yang akan diselenggarakan di AS. Dennis Coates 

                                                             
8
 Virgilio M Viana “Pembangunan dalam Praktek : Pembelajaran dari Amazonas”. Diterbitkan 

International Institute for Environment and Development (UK) 2010.Diakses dari  

http://pubs.iied.org/pdfs/G03140.pdf (04/06/2013, 14:15 WIB ) 

http://pubs.iied.org/pdfs/G03140.pdf
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menyatakan bahwa penelitian ini akan mempengaruhi politikus ekonomi, bahkan 

seluruh penggemar olahraga sepak bola di AS dan dunia. Dalam penelitian tersebut, 

Dennis Coates mengatakan jika AS menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, maka hal 

itu akan berdampak bagus pada perekonomian AS melalui pariwisata, investasi, 

branding, dan tentu saja harapan yang lebih untuk melangkah lebih jauh di ajang itu.
9
 

Membandingkan dengan penelitian tersebut, penulis mengedepankan bahwa Brazil 

akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan pengeluaran yang 

diberikan untuk menghelat even besar tersebut. Hal ini dilihat dari berbagai aspek, 

berdasarkan percepatan pembangunan dalam negeri Brazil, peningkatan lapangan 

kerja, pembangunan dan pembenahan infrastruktur, peningkatan devisa negara, dan 

juga investasi asing. 

Pada penelitian terdahulu yang ketiga, penulis memilih penelitian yang 

dilakukan oleh Victor A.Matheson dan Robert A.Baade. Dalam penelitian yang 

berjudul “Mega-Sporting events in Developing Nations:Playing the Way to 

Prosperity?”itu dinyatakan bahwa terdapat dua perbedaan pendapat, dimana di satu 

sisi memang adanya even olahraga internasional di suatu negara memberikan 

keuntungan yaitu dari segi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui adanya 

pendapatan dan devisa. Sementara terdapat juga penelitian yang memberikan data 

mengenai kerugian yang terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan 

                                                             
9 Dennis Coates “World Cup Economics:What Americans Need To Know about a US World Cup Bid”. 
Diterbitkan Immediate Past President, North American Association of Sports Economists. Diakses dari 
http://www.umbc.edu/economics/wpapers/wp_10_121.pdf (01/05/2012,03:01WIB) 

http://www.umbc.edu/economics/wpapers/wp_10_121.pdf
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kebijakan bagi suatu negara untuk mempertimbangkan kemampuan mereka dalam 

menghelat even olahraga internasional.
10

 

Victor A.Matheson dan Robert A.Baade tidak hanya menjelaskan tentang 

benefityang akan didapatkan negara yang berhasil menyelenggarakan even olahraga 

yang besar, tetapi juga kerugian yang juga akan didapatkan jika negara tersebut tidak 

memperhatikan kemampuannya untuk menghelat even olahraga internasional. Penulis 

menekankan hal tersebut pada negara-negara berkembang yang ingin menjadi tuan 

rumah pada perhelatan even olahraga internasional. Penulis lebih mengembangkan 

bagaimana pertumbuhan akan dicapai dengan memperhatikan baik itu melalui sector 

ekonomi dan sosial. 

Pada penelitian terdahulu yang keempat, penulis memilih penelitian yang 

dilakukan oleh Andrew K. Rose dan Mark M. Spiegel yang berjudul “Do Mega 

Sporting Events promote International Trade?”. Dalam penelitian itu, dinyatakan 

bahwa negara yang menjadi tuan rumah bagi even olahraga mengalami peningkatan 

perdagangan substantif yang permanen, dengan ini bisa mendapatkan peningkatan 

pendapatan. Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa banyak sekali negara-negara yang 

berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah Olimpiade atau Piala Dunia karena hal itu 

merupakan prospek bagus untuk mendapatkan peningkatan ekonomi negara.  

                                                             
10

 Victor A. Matheson dan Robert A. Baade “Mega-Sporting events in Developing Nations:Playing the 

Way to Prosperity?”. Diterbitkan JEL Classifications: O2 (Development Planning and Policy); L83 

(Sports, Gambling, Recreation, Tourism). Diakses dari 

http://web.williams.edu/Economics/wp/mathesonprosperity.pdf (01/05/2012,03.05 WIB) 

http://web.williams.edu/Economics/wp/mathesonprosperity.pdf
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Andrew K. Rose dan Mark M. Spiegel juga menjelaskan bahwa menjadi tuan 

rumah perhelatan akbar seperti Olimpiade atau Piala Dunia dapat menjadikan hal 

tersebut menjadi promosi perdagangan. Selanjutnya, Selain dariacara olahraga, alasan 

utama untuk mengajukan pencalonan terletak pada kemungkinan pembangunan 

ekonomi dan pariwisata yang menjanjikan. Selain itu, negara tuan rumah akan 

mendapatkan pengakuan dari dunia internasional serta peningkatan peluang untuk 

menyegarkan pembangunan perkotaandan regional. Memang, tuan rumah berharap 

untuk mengambil keuntungan dari acara untuk memaksimalkan fasilitas karena 

penghasilan akan tumbuh dengan bagus, dan untuk memberikan tersendiri mengenai 

gambaran terhadap wisata pengunjung di masa mendatang, konsumendan calon 

investor. Mengorganisir even olahraga adalah kesempatan iklan yang fantastis untuk 

kota tuan rumah, selain itu, pengorganisasian Olimpiade adalah kesempatan bagi tuan 

rumah untuk menunjukkan kepada dunia kemampuan mereka untuk melakukan dan 

mengatur berhasil tidaknya acara sepenting ini. Sehingga menjelaskan keterlibatan 

pemerintah nasional dalam mengorganisasikan serta turut campur dalam pembiayaan 

even tersebut.
11

 

Menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 sangatalah menguntungkan bagi Brazil 

dalam pembangunan dalam negeri. Meskipun Dalam kenyataannya banyak biaya 

yang dikeluarkan, tapi itu merupakan modal yang akan menjadi keuntungan jangka 

                                                             
11 Andrew K. Rose dan Mark M. Spiegeldalam tulisannya yang berjudul“Do Mega Sporting Events 
promote International Trade?” Diakses dari http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/SAIS.pdf 
(14/04/2013,20.05WIB) 

http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/SAIS.pdf
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panjang untuk Brazil. Pembangunan dalam negeri merupakan aspek penting untuk 

menghelat even Piala Dunia. Hal itu dilakukan semua Negara tuan rumah 

sebelumnya, tak terkecuali Brazil. Terpilihnya Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 

2014 akan membantu masalah Brazil dalam sector pembangunan, dan inilah yang 

menjadi focus utama penulis untuk mengupas lebih dalam mengenai segala 

pembangunan yang telah dilakukan Brazil setelah terpilih sebagai tuan rumah. 

Dalam penelitian terdahulu yang kelima, penulis mengangkat penelitian yang 

dilakukan oleh Rodrigo Castaneda yang menjabat sebagai ketua Kemitraan dan 

Cabang Advokasi Kantor Komunikasi Kemitraan dan Advokasi Organisasi Pangan 

dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitiannya berjudul “Nol Kelaparan: 

Pengalaman Brazil”. Dalam penelitian tersebut, Rodrigo Castaneda menjelaskan 

tentang pembangunan di Brazil melalui sebuah pendekatan untuk pembangunan yang 

berfokus pada pemberantasan kelaparan mengingat tingginya tingkat kemiskinan dan 

kelaparan di Brazil. 

Rodrigo Castaneda menjelaskan tentang program keberhasilan program Zero 

Hunger yang tak lain adalah program untuk mrngrntas dan menurunkan tingkat 

kemiskinan dan kelaparan di Brazil. Rodrigo Castaneda menjelaskan keberhasilan 

program Zero Hunger meliputi lima komponen utama, yaitu:
12

 

                                                             
12 Rodrigo Castaneda “Nol Kelaparan: Pengalaman Brazil” Diakses dari 
http://www.fao.org/docrep/018/i3279id/i3279id.pdf (21/03/2014,10.00WIB) 

http://www.fao.org/docrep/018/i3279id/i3279id.pdf
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1. Presiden Lulamenempatkan pemberantasan kelaparan dan penurunan 

kemiskinan sebagai tujuan utamapembangunan Brazil. Presiden Lula 

melibatkan seluruh sector kementerian dan tingkat pemerintahan 

sertamasyarakat Brazil dalam upaya bersama dan secara besar-

besaran untuk menjalankan agenda ini. 

2. Tujuan Zero Hunger tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi 

makro Brazil. 

3. Dibentuknya kebijakan ketahanan pangan nasional dan nutrisi yang 

terintegrasi, yang didukung oleh kerangka kerja hukum dan 

kelembagaan yang baru. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa 

pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh 

rakyat Brazil dapat memperoleh haknya atas pangan yang cukup. 

4. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produksi dihubungkan 

dengan promosi inklusi sosial guna memperkuat dampaknya. Dengan 

cara ini, daya beli baru yang diciptakan oleh proteksi sosial 

dimanfaatkan untuk mendorong petani skala kecil yang miskin 

meningkatkan produksi pangan dan dengan demikian memperkuat 

ekonomi lokal komunitas mereka. 

5. Inisiatif Zero Hunger dipelajari dari pengalaman lain, Zero Hunger 

dibangun diatas kebijakannasional Brazil yang diinspirasi oleh 

program produksi dan konsumsi local yang berhasil di California. 
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Membandingkan penelitian Rodrigo Castaneda dengan penelitian penulis, 

penulis sependapat dengan Rodrigo Castaneda tentang pembangunan sosial, bahwa 

untuk mencapai pembangunan yang sesungguhnya secara keseluruhan harus 

memperhatikan sector ekonomi dan sosial. Karena jika pembangunan hanya 

mencapai sector ekonomi tanpa memperhatikan sector sosial yang berarti 

meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan, menurunkan tingkat kemiskinan dan 

kelaparan termasuk gizi buruk, serta menurunkan kriminalitas tinggi, maka 

pembangunan di negara tersebut tidak akan merata. Tetapi, yang jadi focus utama 

sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur yangsecara langsung dan tidak 

langsung akan membawa angina positif ke pembangunan social. Penulis kurang 

setuju dengan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari pendapatan per 

capita penduduknya, karena itu sudah kuno. Masalah yang dihadapi Brazil saat ini 

salah satunya adalah minimnya lapangan pekerjaan, dan Piala Dunia 2014 membantu 

mengatasi itu dengan pembangunannya. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama peneliti / judul Metodologi / konsep & 

teori 

Hasil penelitian 

1 

 

Virgilio M 

Viana/“Pembangunan 

dalam Praktek : 

Relevan, membangun 

logika berpikir 

berdasarkan pengalaman, 

Penelitian ini berdasarkan 

pengalamanpembangunan 

yang telah dilakukan di 
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2 

 

 

Pembelajaran dari 

Amazonas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis Coates, 

Ph.D/“World Cup 

Economics:What Americans 

Need To Know about a US 

World Cup” 

 

 

pembangunan 

envoirenment/lingkungan 

yang saat ini menjadi 

bahasan modern tentang 

pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

Prediktif/lebih spekulatif, 

sedikit skeptic, 

menggunakan data 

statiskik perhitungan yang 

kurang relevan menurut 

penulis. 

 

Brazil di sector hutan, 

yaitu melihat bisnis lebih 

dari yang biasa 

dilakukan, Virgilio M 

Viana menjelaskan 

bahwa hutan merupakan 

potensi yang luar biasa 

tapi kebanyakan manusia 

meragukannya bahkan 

sebagian besar Virgilio 

menjelaskan, tidak peduli 

terhadap pembangunan 

hutan. 

Dennis Coates meneliti 

fenomena jika Amerika 

menjadi tuan rumah Piala 

Dunia 2018 mendatang, 

Amerika akan mengalami 

keuntungan dari berbagai 

sector. 
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Victor A.Matheson dan 

Robert A.Baade/”Mega-

Sporting events in 

DevelopingNations:Playing 

the Way toProsperity?” 

 

 

 

 

 

 

 

Andrew K. Rose dan Mark 

M. Spiegel/“Do Mega 

Sporting Events promote 

International Trade?” 

 

Skeptis terhadap mega 

sport event, hamper 

seluruh karya nya kurang 

setuju terhadap mega sport 

event. Tapi dalam karya 

nya yang satu ini, mereka 

melunak, mereka 

menjelaskan 2 kategori 

Negara yang siap dan tidak 

siap. Karena menurut 

mereka, tidak semua 

Negara, terutama Negara 

berkembang, mampu 

menjadi tuan rumah mega 

sport event.  

Mereka Lebih berhati-hati, 

lebih memperhatikan hal 

kecil, spesifikasi 

tinggi,melihat 

devisa,pariwisata,investasi, 

adalah acuan tuan rumah 

Penelitian ini 

membandingkan antara 

negara yang siap menjadi 

tuan rumah perhelatan 

even olahraga besar 

dengan yang tidak siap, 

perbedaannya adalah jika 

negara yang akan 

menjadi tuan rumah tidak 

siap maka akan menjadi 

boomerang bagi dirinya 

sendiri, sebaliknya, jika 

siap keuntungan bakal di 

tangan. 

 

Jika negara berhasil 

menjadi tuan rumah 

perhelatan even besar 

olah raga, maka otomatis 

negara tersebut akan 
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Rodrigo Castaneda dalam 

tulisannya yang berjudul 

“Nol Kelaparan: 

Pengalaman Brazil” 

yang diteliti relevan 

dengan hasilnya sangat 

relevan, liberalisasi 

perdagangan dan 

mengedepankan investasi. 

 

 

Kompleksitas pembahasan 

lengkap, ruang lingkupnya 

baik,menyangkut pemba 

ngunan sosial. 

membuka dan 

mempromosikan 

perdagangan bebas, hal 

itu juga tidak lepas dari 

penanaman modal dan 

investasi. 

 

Pembangunan tidak 

hanya melalui sector 

ekonomi, tetapi juga 

sosial. Rodrigo Castaneda 

menjelaskan tentang 

pentingnya pembangunan 

sosial agar keseluruhan 

pembangunan merata, 

melalui pemberantasan 

kemiskinan dan 

kelaparan. 
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1.6 Landasan Teori Dan Konsep 

1.6.1 Konsep Pembangunan 

 Berdasarkan arti bahasa, pembangunan dalam istilah umum diartikan sebagai 

sebuah keadaan yang mendasari tahap baru dalam sebuah situasi perubahan atau 

secara singkat dikatakan sebagai sebuah proses perubahan.  Pembangunan sangat erat 

kaitannya dengan ekonomi secara umum. Masalah-masalah ekonomi mencakup 

banyak hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, termasuk terkait 

perubahan taraf hidup. Meskipun secara keseluruhan, pembangunan meliputi juga 

aspek social, politik, legal hukum, lingkungan, budaya, dan segala aspek yang ada di 

masyarakat. Sebuah peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan sebuah tujuan 

yang sangat esensial dari segala bentuk pratik ekonomi. Melalui pembangunan, 

Peningkatan taraf hidup merupakan suatu dampak yang akan didapatkan suatu 

Negara yang mengaplikasikannya.
13

 Dalam cakupan yang lebih kecil, konsep ini 

menjelaskan bahwa pembagunan dalam negeri merupakan salah satu yang terpenting 

bagi sebuah Negara agar dapat mencapai tujuan-tujuannya karena pembangunan 

dalam negeri dalam berbagai sector akan menjadi warisan abadi dan membuka 

tantangan yang menarik bagi sebuah Negara serta sebagai dampaknya, selain 

keindahan dan pariwisata juga membuka berbagai peluang menarik untuk berbisnis, 

investasi, dan lain-lain.  

                                                             
13 Baca Amartya Sen, 1988,  Handbook of Development Economics, Volume I, Chapter I The Concept of 
Development, Edited by H. Chenery and T.N. Srinivasan, Harvard University, Elsevier Science 
Publishers B.V. Diakses dalam https://www.rienner.com/uploads/47e2d55b15183.pdf (26/02/2014, 
11:12 WIB ) 

https://www.rienner.com/uploads/47e2d55b15183.pdf
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Dalam pengertian yang lebih luas, pembangunan meliputi 3 wilayah 

cakupan:
14

 

1. Kebijakan pemerintah yang dijalankan untuk mempertemukan tujuan 

ekonomi yang sangat luas termasuk control terhadap inflasi, kesempatan 

kerja yang tinggi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan 

2. Kebijakan dan program untuk mengembangkan pelayanan public 

termasuk pembangunan jalan raya, mengatur taman untuk masyarakat, 

serta menyediakan akses kesehatan bagi yang kurang mampu 

3. Kebijakan dan program yang secara eksplisit mengarah pada 

pengembangan iklim bisnis melalui beberapa usaha yang spesifik, bisnis 

keuangan, pemasaran, membangun hubungan bertetangga, perluasan 

bisnis, transfer teknologi, pengembangan real estate, dan lain sebagainya 

Penulis menggunakan konsep pembangunan ini, untuk menjelaskan fenomena 

perkembangan pembangunan dalam negeri Brazil pasca terpilih menjadi tuan rumah 

Piala Dunia 2014. Pembangunan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah 

pembangunan dalam bentuk infrastruktur terkait perhelatan Piala Dunia 2014. Dalam 

cakupan infrastruktur ini penulis lebih berfokus pada pembangunan yang dapat 

membuka ruang investasi. melalui perbaikan infrastruktur. Pembangunan 

infrastruktur di Brazil bukan hanya untuk mensukseskan Piala Dunia 2014, tetapi 

                                                             
14 The International Economic Development Council’s, Economic Development Reference Guide, 
Verizon Foundation, United States. Diakses dari 
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_ED_Reference_Guide.pdf ( 26/02/2014, 
11:12 WIB ) 

http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_ED_Reference_Guide.pdf
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Piala Dunia 2014 digunakan sebagai momentum untuk percepatan pembangunan bagi 

Brazil. 

  

1.6.2 Konsep Investasi  

 Konsep kedua yang digunakan penulis adalah konsep investasi, dimana secara 

umum bisa dikatakan berdasarkan teori ekonomi, investasi adalah pengeluaran-

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi 

dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam 

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa 

depan.
15

 

Beberapa persyaratan umum pembangunan suatu negara adalah:
16

 

1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, 

peralatan fisik dan sumber daya manusia,  

2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga 

kerja dan keahliannya,  

3. Kemajuan teknologi, melihat dari kedua penjelasan ini, maka bisa 

diartikan bahwa investasi mampu memberikan manfaat yang besar bagi 

                                                             
15

 Deddy Rustiono “ Tesis Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”, Diakses Dari 

http://eprints.undip.ac.id/16937/1/Deddy_Rustiono.pdf ( 27/02/2014, 15:06 WIB ) 

16 Ibid 

http://eprints.undip.ac.id/16937/1/Deddy_Rustiono.pdf
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pembangunan ekonomi suatu negara mengingat dengan adanya investasi 

maka akan merujuk pada peningkatan sumber daya manusia, dan juga 

kemajuan teknologi serta tenaga kerja. 

Hal ini bisa dilihat dalam kasus Brazil yang terpilih menjadi tuan rumah Piala 

Dunia FIFA 2014. Banyaknya investasi dan peningkatan berbagai sektor ekonomi seperti 

pembangunan infrastruktur dan juga penyerapan tenaga kerja dinyatakan akan membawa 

dampak positif bagi pembangunan dalam negeri Brazil. Investasi menjadi sangat penting 

dikarenakan hal inilah yang memegang salah satu peranan kunci untuk keberlangsungan 

pembangunan. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh terpilihnya Brazil 

sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 terhadap pembangunan dalam negerinya, 

baik infrastruktur maupun penanggulangan kesenjangan sosial. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 
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Data yang diperoleh sebagai pendukung penelitian ini, diperoleh melalui studi 

literatur ( library research )
17

. Penelitian ini menggunakan buku, jurnal 

penelitian, artikel ilmiah, dan bentuk literatur lainnya sebagai data. Data tersebut 

akan dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian dianalisa untuk melihat data 

manakah yang dapat membantu menjelaskan masalah dalam penelitian ini. 

1.7.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan sebagai penunjang tulisan ini adalah berbagai 

bentuk literatur seperti buku-buku konvensional, ebook, kumpulan-kumpulan 

artikel ilmiah yang memiliki isu terkait bahasan penelitian, jurnal ilmiah. Data-

data tersebut diperoleh melalui internet maupun perpustakaan. 

1.7.4 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik data kualitatif, berupa pengumpulan berbagai 

fakta dan bukti-bukti kasus terkait masalah yang diteliti. Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan analisa non statistik, data yang didapat ditafsirkan ke 

dalam bentuk kalimat dan paragraf untuk menggambarkan dan menjelaskan 

pembangunan dalam negeri Brazil pasca terpilihnya sebagai tuan rumah Piala 

Dunia 2014. 

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian 

                                                             
17 Sumadi Suryabrata,1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada 
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Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pembangunan dalam negeri 

Brazil, dalam hal ini infrastruktur Brazil dan pengurangan angka kemiskinan 

melalui peningkatan lapangan pekerjaan. 

1.7.6 Batasan Penelitian 

Karena rumusan yang diambil mencakup bagian yang luas maka peneliti 

membatasi pada dampak yang diteliti adalah dampak positif pada pembangunan 

infrastruktur setelah terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 sampai dengan 

dimulainya Piala Dunia 2014. 

1.8 Argumen Dasar 

Terpilihnya Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 memberikan 

keuntungan terhadap pembangunan dalam negeri. Pembangunan dalam negeri yang 

diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Brazil, karena logikanya, 

pengerjaan pembangunan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja yang sangat 

banyak, bantuan dari masyarakat di Brazil tersebut sangat dibutuhkan untuk ikut serta 

dalam rangka mensukseskan event sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2014. 

Selain infrastruktur olahraga, Brazil melakukan perbaikan jalan, hotel, meningkatkan 

keamanan, jaringan telekomunikasi serta kapasitas bandara sebagai penunjang 

keberhasilan event olahraga terbesar tersebut. 

 



23 
 

1.9  Sistematika Penulisan 

- BAB I PENDAHULUAN terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, 

Landasan Teori / Konsep, Metodologi Penelitian, Tipe Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Jenis Data, Teknik Analisa Data, Ruang Lingkup 

Penelitian, Argumen Dasar, Sistematika Penulisan 

- BAB II Terpilihnya Brazil Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2014, Faktor-

Faktor Terpilihnya Brazil Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2014, Proses 

Terpilihnya Brazil Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2014, Pro-Kontra : 

Dinamika Masyarakat Dan Pemerintah Tentang Persiapan Brazil Menuju 

Piala Dunia 2014 

- BAB III Pengaruh Terpilihnya Brazil Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2014 

Terhadap Pembangunan Dalam Negeri Brazil, Percepatan Pembangunan, 

Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Pariwisata, Komunikasi dan 

Teknologi, energi, Investasi. 

- BAB IV Penutup Dan Kesimpulan. 

 

 


