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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

              Asian Games pada umumnya didefenisikan sebagai perhelatan olahraga 

akbar dan pertama kali diadakan oleh organisasi Olimpic Council of Asia ( OCA).1 

Dengan tujuan untuk mempersatukan negara-negara yang ada di benua Asia pasca 

perang dunia ke-2. Asian Games juga menjadikan bangsa-bangsa yang ada di benua 

Asia memiliki tatanan dunia baru sesuai dengan cita-cita serta keinginan yang 

dilakukan oleh pendiri-pendirinya.  

            Sebanyak 17 negara yang sudah menjadi tuan rumah Asian Games, semenjak 

event ini dimulai pertama kali pada tahun 1951 sampai 2014. Setelah 17 negara yang 

menjadi tuan rumah perhelatan olahraga akbar ini, pada tahun 2018 Indonesia 

kembali menorehkan sejarah kembali yaitu  terpilih menjadi tuan rumah Asian Games 

ke delapan belas setelah tahun 1962. Adapun cara yang dilakukan oleh Indonesia 

sehingga terpilih menjadi tuan rumah Asian Games 2018  adalah dengan jalur 

diplomasi multilateral . Diplomasi multilateral dimanfaatkan oleh para diplomat dan 

delegasi indonesia untuk mempengaruhi negara-negara yang tergabung dalam 

                                                           
1 Olimpic Council of Asia , diakses dalam 

https://www.joc.or.jp/training/anti_doping/pdf/oca_1.pdf (20/10/2018, 21: 35  WIB ). 

https://www.joc.or.jp/training/anti_doping/pdf/oca_1.pdf
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organisasi Olimpic Council Of Asia(OCA). Diplomasi multilateral merupakan salah 

satu macam dari bagian diplomasi itu sendiri. 

         Diplomasi merupakan salah satu praktek dalam hubungan internasional antar 

negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat meliputi 

keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan bahwa 

diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan 

sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik-teknik operasional yang akan 

dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui 

hukum2.  Nicholson seorang ahli diplomasi pada abad 20 yang hidup pada masa 

kekaisaran romawi mengatakan bahwa diplomasi asal katanya adalah ”diplomas”. 

Dikarenakan setiap surat jalan dan semua paspor yang melewati jalan milik negara 

dicetak dalam piringan logam dobel. Kemudian dilipat dan dijahit jadi satu dalam 

cara yang khas.  

   Seiring dengan perkembangannya sebutan “diplomas” selalu dikaitkan pada 

sebuah dokumen-dokumen resmi yang tidak ada kaitannya dengan logam khusus. 

akan tetapi dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memberikan hak khusus 

pada setiap perjanjian dengan bangsa-bangsa lain diluar romawi. Oleh sebab itu, 

dengan adanya perjanjian tersebut mengakibatkan bertumpuknya dokumen di arsip 

kekaisaran romawi. Dan tersimpan juga dokumen-dokumen kecil yang banyak sekali 

                                                           
2 Jack C Plano dan Roy Olton, The International Relations Dictionary, third edition 

(Santa Barbara: Western Michigan University, 1982), hlm. 24. 
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jumlahnya. 3 Oleh sebab itu kekaisaran romawi mempekerjakan seseorang yang ahli 

dalam bidangnnya untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berisi perjanjian-

perjanjian internasional. Dan dokumen-dokumen perjanjian tersebut disimpan rapi 

dalam sebuah perpustakaan. Pada zaman pertengahan isi surat-surat perjanjian 

tersebut dinamakan ”diplomaticus” dan ”diplomatique”. Negara-negara yang 

melakukan hubungan –hubungan dengan perjanjian tersebut dinamakan”res 

diplomatique” atau sering disebut juga sebagai bisnis diplomatik.4 

Selanjutnya , sebutan diplomasi dalam perkembangan selalu dikaitkan dengan 

manajemen hubungan internasional. Dan mereka yang terlibat dalam perjanjian-

perjanjian tersebut dinamakan seorang diplomat. Sehingga fanomena tersebut telah 

menjadi sejarah dalam tindakan hubungan internasional. Earnest Satow seorang ahli 

dalam hubungan internasional mengartikan diplomasi sebagai suatu keahlian yang 

menyebabkan keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dalam 

perundingan pada tahun 1796 dengan menggunakan ”lembaga diplomasi”. Dan 

sejarah awal terjadinya hubungan antara negara. 5  kemudian pada kongres wina 1815 

para raja dalam konfrensi itu sepakat untuk menjadikan  hukum kebiasaan tersebut 

menjadi hukum tertulis . perlu disadari juga bahwa Kongres Wina menjadi tonggak 

sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-

                                                           
3 Yesi Marince , Diplomasi HI di Asia Pasifik, diakses dalam 

https://repository.unikom.ac.id/38746/1/Diplomasi%20%20%231.pdf (21/10/2018, 

11:15 WIB) 
4 IbId 
5 Yesi Marince,op.cit. hal . 6.  

https://repository.unikom.ac.id/38746/1/Diplomasi%20%20%231.pdf
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prinsip secara sistematis, termasuk didalamnya klasifikasi mengenasi jabatan kepala 

perwakilan diplomatik dan mengatur prosedur dan mekanismenya.6 

          Lebih jauh lagi, konsep-konsep diplomasi yang dikenal sejak awal 

perkembangannya di Eropa Barat, kemudian Amerika utara . Di tinjau juga beberapa 

konsep yang muncul dari Asia , seperti India, China dan Timur Tengah ( sebagai awal 

berkembangnya agama islam).7 Konsep-konsep diplomasi terbagi berbagai macam di 

antaranya; Diplomasi Bilateral, Diplomasi Multilateral, Diplomasi Preventif , 

Diplomasi Publik, Diplomasi  dan peran Masyarakat epistemik , Diplomasi Ekonomi 

dan perdagangan, Diplomasi Ekonomi , Diplomasi hak asasi Manusia, dan Diplomasi 

Olahraga, yang memperkaya daripada khasanah ilmu Diplomasi itu sendiri dalam 

bidangnya dipanggung internasional.8  

        Olahraga sering dilakukan sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang dan 

memperoleh kesehatan , akan tetapi seiring dengan perkembangannya olahraga tidak 

bisa dipisahkan oleh politik. Banyak negara-negara maupun pemimpin-pemimpinnya 

menggunakan olahraga sebagai alat diplomasi. Terutama Sport Mega-events yang 

diadakan oleh suatu negara. Acara olahraga besar bukan panomena baru karena 

pernah terjadi dan diikuti pada olimpiade Yunani kuno. Sekarang, bagaimanapun ada 

peningkatan minat diseluruh dunia dalam acara Sport Mega-Events sebagai efek 

                                                           
6 Mowat, R.B,  2013.A History of European Diplomacy 1815-1914. Forgotten Books, 

London , hal 257-260. 

 
7 Sukarwasini Djelantik, 2012. Diplomasi Antara Teori dan Praktik (ed.1), 

Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 1. 
8 Ibid 
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langsung dari pendapatan tinggi dan lebih banyak waktu luang yang di khususkan 

untuk kegiatan ini.9 Pertandingan olahraga pada level dunia seperti FIFA dan 

Olimpiade pada masa ini  bukan lagi sebagai olahraga akbar. Melainkan 

dimanfaatkan sebagai ajang bisnis multimiliar dolar . pada tahun 1984 telah menjadi 

saksi bisu bahwa Olimpiade di Los Angeles telah menjadi Olimpiade modern 

pertama.  Event Olimpiade tersebut juga menerapkan logika ekonomi melalui sport 

business.10  

   Setelah Olimpiade Los Angeles berhasil dilakukan, maka negara-negara 

diluar Amerika saling bersaing untuk menjadi tuan rumah pada pertandingan 

olahraga-olahraga akbar. Diantara negara-negara tersebut bersaing untuk  menjadi 

tuan rumah  Asian  Games , Olypic Games, FIFA maupun balap mobil Formula 1.11 

Terbukti ada beberapa Negara menggunakan Mega sports Events sebagai alat 

diplomasi untuk menjadi tuan rumah dalam perhelatan akbar dan ajang kompetisi 

tingkat dunia. Beberapa diantaranya ; Presiden Rusia Vladamir Putin , Nelson 

Mandela , Franklin D. Roosevelt, dan Mao Zedong.  Mereka memanfaatkan olahrga 

sebagai alat diplomasi . sehingga olahraga berdampingan dengan politik . bahkan 

sudah terjadi dalam sejarah perang dunia kedua(1939-1945). Bagaimana seorang 

                                                           

9 Lise Lyck , Mega Sports Event, CTCM (Center for Tourism and Culture 

Management ) , Working Paper No.5, November  2006, Copenhagen Business 

School.  
10 Yustinus Sukarmin, Asian Games Dan Industri Olahraga, diakses dalam 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/1314110662/penelitian/asian-games-dan-industri-

olahraga.pdf (22/10/2018, 11: 05 WIB ). 
11 Ibid 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/1314110662/penelitian/asian-games-dan-industri-olahraga.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/1314110662/penelitian/asian-games-dan-industri-olahraga.pdf
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Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin D. Roosevelt memanfaatkan olahraga tinju 

sebagai alat diplomasi ketika perang dunia ketiga.  Begitu juga Nelson Mandela 

memanfaatkan  olahraga sebagai alat diplomasi publik, yaitu dengan menggunakan 

Piala Dunia Rugbi 1995 di Afsel untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Begitu juga 

pemimpin Tiongkok Mao Zedong yang menggunakan tenis meja sebagai alat 

diplomasi. Sehingga Mao Zedong memanfaatkan olahraga tenis meja untuk 

mengadakan pertandingan persahabatan dengan Amerika Serikat demi meredam tensi 

antara hubungan kedua negara tersebut.12  

   Kompetisi bergengsi dalam perhelatan Akbar yang sering disebut Sport 

Mega-Events ternyata di Benua Asia ada juga, dimulai pasca perang dunia ke-2 yang 

disebut Asian Games. Asian Games merupakan ajang kompetisi olahraga antar negara 

Asia yang dilaksanakan empat tahun sekali dimulai sejak tahun 1951.13 Ajang 

kompetisi Asian Games diikuti oleh seluruh negara Asia yang terdaftar dalam 

keanggotaan Olympic Council Of Asia (OCA).14  Negara pertama yang terpilih 

sebagai tuan rumah Asian Games 2018 adalah Vietnam setelah putusan sidang 

general assembly OCA di Macau tahun 2012. Namun Vietnam pada bulan April 2014 

                                                           
12 Haryanto Tri Wibowo, Ketika Olahraga Jadi Alat Diplomasi, diakses dalam  

http://m.ccnindonesia.com/olahraga/20141013140258-168-6180/ketika-olahraga-jadi-

alat-diplomasi (22/10/2018, 11: 34 WIB).  
13 Aashima Bhutani, 1951:  First Asian Game in india , diakses dalam 

https://www.gounesco.com/1951-first-asian-games-in-india/( 23/10/2018, 8: 52 WIB 

) 
14 Olympic Council of Asia’s Commercial Guidelines  

for the 18th Asian Games, Jakarta-Palembang 2018, di akses dalam   

http://www.tpenoc.net/wp-content/uploads/2018/03/AG-2018-Commercial-

Guidelines.pdf (23/10/2018, 8:58 WIB ). 

http://m.ccnindonesia.com/olahraga/20141013140258-168-6180/ketika-olahraga-jadi-alat-diplomasi
http://m.ccnindonesia.com/olahraga/20141013140258-168-6180/ketika-olahraga-jadi-alat-diplomasi
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menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai tuan rumah Asian Games 2018. 

Disebabkan negara Vietnam belum punya pengalaman sebagai tuan rumah event-

event olahraga besar di tingkat benua Asia. Tidak hanya alasan itu, akan tetapi 

Vietnam lagi dalam kondisi perekonomian yang sulit. Sedangkan dana yang 

dibutuhkan untuk proses kegiatan kompetisi Asian Games 2018 adalah sebesar 150 

juta dollar AS. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Mentri Vietnam sendiri yaitu 

Nguyen Tan Dung.15  

Setelah Vietnam menyatakan mengundurkan diri sebagai tuan rumah Asian 

Games 2018. Akhirnya Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk kembali 

mengajukan diri sebagai tuan rumah pasca tidak terpilih pada tahun 2012 di Macau, 

China. Indonesia akan kembali memperjuangkan negaranya  untuk dijadikan kembali 

sebagai tuan rumah Asian Games 2018.  Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia 

yaitu Rita Subowo menyatakan tekad Indonesia untuk menggelar perhelatan olahraga 

terbesar di Asia ini adalah 1. Bersih dari masalah korupsi, 2. Reformasi birokrasi 

olahraga.16 

         Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana diplomasi 

Indonesia dalam bidding menjadi tuan rumah Asian Games 2018 ? Penulis melihat 

                                                           
15 Kurang dana, Vietnam tarik diri dari Asia Games,  diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2014/04/140418_vietnam_asiagames(23/10/

2018, 9:30 WIB ). 
16 RI siap menjadi tuan rumah Asian Games 2018, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2014/09/140918_indonesia_tuanrumah_asia

ngames2018 (23/10/2018, 9: 47 WIB). 

http://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2014/04/140418_vietnam_asiagames(23/10/2018
http://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2014/04/140418_vietnam_asiagames(23/10/2018
http://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2014/09/140918_indonesia_tuanrumah_asiangames2018
http://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2014/09/140918_indonesia_tuanrumah_asiangames2018
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ternyata banyak sekali usaha yang dilakukan Indonesia dalam bidding menjadi tuan 

rumah Asian Games 2018. 

        

1.1 Rumusan Masalah 

Bagaimana Diplomasi  Indonesia dalam bidding menjadi Tuan 

Rumah Asian Games 2018 ? 

1.2 Tujuan dan  Manfaat Penelitian  

1.2.1 Tujuan Penelitian 

a. mendeskripsikan/menjelaskan bagaimana Indonesia dalam bidding 

menjadi tuan rumah Asian Games 2018. 

1.2.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan 

bagi penelitian-penelitian kompratif terutama penelitian-penelitian 

yang membahas tentang relasi antara diplomasi multilateral dengan 

Asian Games. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai relasi antara diplomasi multilateral dengan Asian Games 

dan bagaimana relasi itu mampu memberikan penjelasan sehingga 

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games 2018 . 
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1.3  Penelitian Terdahulu 

  Penulis mendapatkan 4 penelitian ( empat tesis ) yang bisa digunakan 

sebagai bahan untuk mempelajari konsep-konsep diplomasi .salah satu dari konsep 

diplomasi yang penulis gunakan adalah diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral 

nantinya relevan berhubungan dengan Sport Mega Event dalam membahas suatu 

negara yang menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraannya. Terdapat banyak sekali 

negara yang sudah menjadi tuan rumah dalam Sport Mega Event tingkat 

Internasional, baik di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Penulis mengambil 4 ( empat 

) rujukan penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan dalam membahas 

penelitian penulis agar lebih mudah prosesnya. 4 (empat) penelitian terdahulu 

tersebut yaitu: 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amin Rahayu, Departemen Sejarah 

Program Pascasarjana fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia , yang berjudul 

“ Pesta Olahraga Asia ( Asian  Games  IV ) Tahun 1962 di Jakarta : Motivasi dan 

Capainnya ’’.17  penelitian menjelaskan bahwa Indonesia menyatakan keinginan, niat 

dan keseriusan untuk menjadi tuan rumah Asian Games untuk pertama kalinya pada 

pertemuan AGF di New delhi pada tahun 1951, tetapi belum berhasil. Akan tetapi 

Indonesia baru bisa berhasil menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 di 

                                                           
17 Amin Rahayu , “ Pesta Olahraga Asia ( Asian Games IV ) Tahun 1962 di Jakarta : 

Motivasi dan Capainnya ’’, diakses dalam, 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314681-T31764-Pesta%20olahraga.pdf 

(23/10/2018, 10 : 35 WIB ).  

 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314681-T31764-Pesta%20olahraga.pdf
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Jakarta. Peneliti menjelaskan bahwa hasrat Indonesia ingin menjadi Tuan rumah 

Asian Games pada tahun 1962 dikarenakan ; Pertama, bidding pemerintah Indonesia 

untuk menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 disebabkan; a. mengangkat 

harkat dan martabat serta nama bangsa Indonesia untuk populer di mata internasional; 

dan b. meningkatkan kemajuan prestasi olahrga bangsa indonesia agar harum di mata 

internasional.  Oleh sebab itu, persyaratan apapun  dan biaya sebesar apapun dalam 

penyelanggaraan Asian Games 1962 tidaklah penting dimata Presiden Soekarno. 

Karena bagi Soekarno dampak dari penyelenggaraan Asian Games 1962 mampu 

memberikan suntikan positif politik, ekonomi, dan budaya Indonesia di mata dunia 

internasional18 Kedua, meskipun pada akhir penyelenggaraan Asian Games 1962 

Indonesia diberikan sanksi oleh Federasi olahraga dunia . karena Internasional 

Olympic Commete ( OIC) melihat Indonesia memanfaatkan olahraga sebagai alat 

politik . walaupun Indonesia mendapat sanksi dari Internasional Olympic Commete ( 

OIC) , akan tetapi langkah-langkah yang dilakukan Indonesia mendapat dukungan 

dari dunia ketiga. 

 Sehingga upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengangkat harkat dan 

martbatnya di panggung internasional sedikit tercapai. pencapain dan  prestasi 

Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games  IV tahun 1962 ada 2 yaitu; a. 

Berhasilnya penyelenggaraan Asian Games IV dengan baik , aman dan lancar. B. 

Indonesia mendapat Juara Umum ke-2 se Asia ( menempati posisi tertinggi ke-2 

                                                           
18 Amin Rahayu, Pesta Olahraga  ASIA (Asian  Games IV) Tahun 1962 Di Jakarta : 

Motivasi dan Capainnya, Tesis, Depok : Departemen Sejarah Program Pasacasarjana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia , Depok , juni 2012, hal. 50-55. 
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dalam perolehan medali ). hal ini menjadi prestasi terbaik dari empat kali 

keiukutsertaan Asian Games sebelumnya, baik pada AG I ( 1951), AG II ( 1954) dan 

AG III ( 1958 ). Bahkan, prestasi itu belum mampu diraih kembali oleh bangsa 

Indonesia sampai pada Asian Games tahun 2018.19 

            Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maria Natalia Alvades Sianipar pada 

bulan November 2017 dalam Skripsinya yang berjudul Peran Diplomasi Publik 

Afrika Selatan Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010.20 Penelitian ini 

menjelaskan bahwa olahraga dapat meningkatkan popularitas bagi negara yang 

menjadi tuan rumah penyelanggaraanya. Popularitas itu memberikan keuntungan 

pabila dalam penyelenggaraan event olahrga itu disertai dengan etnis, manifestasi 

identitas nasional , lokal, regional maupun tertentu. Negara memanfaatkan 

momentum tersebut sebagai ajang mempromosikan identitasnya. Jika hal itu 

dilakukan secara intens. maka sangat jelas terlihat pada penyelenggaran acara ini  

ambisi dari politik Hitler. Hitler ingin menunjukan citra baik dimata Internasional 

bahwa Jerman sangat menjunjung dan menerapkan nilai nilai non-diskriminasi 

Olimpiade. 

  Selanjutnya, dapat dilihat dari hubungan diplomasi dan olahraga Indonesia 

dalam acara Asian Games  dan Ganefo. Pada saat Indonesia menjadi tuan rumah 

Asian Games 1962, Indonesia melarang  partisipasi Taiwan  dan Israel. Indonesia 

                                                           
19 Ibid 
20 Maria Natalia Alvades Sianipar, 2017,  Diplomasi Publik Afrika Selatan Dalam 

Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010, Skripsi, Lampung : Jurusan Hubungan 

Internasional , Universitas Lampung, hal. 8. 
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beralasan jika mengundang israel dan taiwan dan memperkeruh hubungan 

diplomatiknya dengan negara-negara Arab Saudi dan Republik Rakyat Tiongkok.   

Penyelenggaraan olahraga sering kali dimanfaatkan sebagai alat diplomasi oleh 

beberapa Negara untuk mempebaiki  hubungan antarnegara. Contoh yang populer 

yaitu ping-pong diplomacy antara AS-RTT pada tahun 1970’an.21 

             Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Raisa Mutmaina  bulan Juni 2012 

dalam Skripsinya berjudul Penyelenggaran Piala Dunia FIFA 2010 Sebagai 

Diplomasi dalam Memperluas Marketing Power Afrika selatan .22  Penelitian ini 

menjelaskan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010  dimanfaatkan  sebagai alat 

diplomasi oleh afrika selatan untuk memperluas Marketing Powernya. Tujuannya 

untuk memperoleh perhatian dari negara-negara dunia. Terlihat Afrika Selatan 

mampu  memberikan  pesan bahwa berhasill  menggunakan dana dengan baik dalam 

penyelenggaraan piala dunia tahun 2010  .23 

         Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Neola Hestu Prayogo dalam Skripsi 

yang berjudul Diplomasi Publik Brazil Melalui Momentum Penyelenggaraan Piala 

Dunia FIFA 2014 Dalam Membangun Image Positif Brazil Sebagai Tujuan 

Wisata Internasional.24 Penelitian ini memberikan penjelasan Brazil memanfaatkan 

                                                           
21 Ibid 
22 Raisa Mutmaina, Penyelenggaran Piala Dunia FIFA 2010 Sebagai Diplomasi 

dalam Memperluas Marketing Power Afrika selatan, Skripsi, Depok : Jurusan 

Hubungan Internasional, hal.18-22. 
23 Ibid 
24 Neola Hestu Prayogo, Diplomasi Publik Brazil Melalui Mmentum 

Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014 Dalam Membangun Image Positif Brazil 
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diplomasi publik nya pada momentum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014. Hal 

itu dilakukan dengan harap membangun image positif Brazil sebagai tujuan wisata 

domestik Internasional. Dan penelitian ini menggunakan diplomasi publik dalam 

menganalisis pelaksanaan  kebijakan pemerintah Brazil. Kebijakan itu tertera dalam 

Aqurela Plan 2020. Point dari itu , Brazil mentargetkan diri agar negaranya menjadi  

tujuan wisata internasional di tahun 2020.Upaya tersebut dilakukan melalui 

penyelenggaraan piala dunia FIFA 2014 sebagai tuan rumah.25 

           Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rima Racmatika Kusuma Marjani 

dalam Skripsi yang berjudul Diplomasi Publik Inggris Untuk Mendukung 

Kepentingan Nasional Melalui Penyelanggaraan Olimpic Games London 2012.26 

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Olimpic Games seharusnya hanyalah 

sebuah olimpiade atau pertandingan olahraga biasa. Seiring berjalannya waktu 

olimpiade ini kemudian menjadi sebuah media untuk mencapai kepentingan 

negaranya. Olahraga juga sering digunakan sebagai alat politik diplomasi terutama 

dalam diplomasi publik sering disebut sebagai Sport Diplomacy.salah satu olahraga 

                                                                                                                                                                      

Sebagai Tujuan Wisata Internasional, diakses 

dalhttps://www.google.com/search?q=Diplomasi+public+brazil+melalui+momentum

+penyeleggaran+piala+dunia+fifa+2014++dalam+membangun++image+posistif+bra

zil++sebagai+Negara+tujuan+wisata+internasional.&ie=utf-8&oe=utf-8(  19/ 4/2018, 

20:22 WIB ).  

 
25 Ibid 
26 Rima Racmatika Kusuma Marjani, Diplomasi Publik Inggris Untuk Mendukung 

Kepentingan Nasional Melalui Penyelanggaraan Olimpic Games London 2012, 

diakses dalam hhtp://digilib.unila.ac.id(22/5/2019, 22:11 WIB).  

https://www.google.com/search?q=Diplomasi+public+brazil+melalui+momentum+penyeleggaran+piala+dunia+fifa+2014++dalam+membangun++image+posistif+brazil++sebagai+Negara+tujuan+wisata+internasional.&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=Diplomasi+public+brazil+melalui+momentum+penyeleggaran+piala+dunia+fifa+2014++dalam+membangun++image+posistif+brazil++sebagai+Negara+tujuan+wisata+internasional.&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=Diplomasi+public+brazil+melalui+momentum+penyeleggaran+piala+dunia+fifa+2014++dalam+membangun++image+posistif+brazil++sebagai+Negara+tujuan+wisata+internasional.&ie=utf-8&oe=utf-8
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internasional yang sudah dilaksanakan dari tahun 1896 adalah Olimpic Games. 

Penyelenggaraan Olimpic Games dilakukan oleh salah satu organisasi internasional 

yaitu Internasional Olimpic Committe (IOC). 

 

Tabel 1.1 : Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Judul Penelitian Teori/Konsep Hasil Penelitian 

 Amin 

 Rahayu 
Pesta Olahraga 

Asia (  Asian Games 

IV) Tahun 1962 DI 

Jakarta : Motivasi 

dan Capainnya 

 Diplomasi Publik Asian Games pada 

tahun 1962  menjadi 

kesempatan baik 

dan ajang 

menampilkan 

branding positif 

bagi   Indonesia 

dalam mencapai 

tujuannya yaitu; a. 

Menjadikan harkat 

dan martabat bangsa 

Indonesia terlihat 

baik di mata 

internasional b. 

menjadikan dan 

meningkatkan serta 

mendukung 

olahraga Indonesia 

agar berbprestasi 

dan harum di depan 

negara-negara 

dunia. 

 

 

Maria 

Natalia 

Alvades      

Sianipar 

Peran Diplomasi 

Publik Afrika 

Selatan Dalam 

Penyelenggaraan 

Piala Dunia FIFA 

2010 

Public Diplomacy, 

Peranan Negara  

Pada tahun 2010 

menjadi bukti 

sejarah bahwa 

Afrika Selatan 

mampu menjadi 

tuan rumah piala 
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dunia dan lebih 

sukses dari negara 

penyelenggara 

sebelumnya. 

Diplomasi publik 

dimanfaatkan 

Afrika selatan pada 

piala dunia 2010 

sehingga mampu 

bekerjasama dengan 

lembaga pemerintah 

dan Non-

pemerintah dalam 

melakukan aktivitas 

promosi. Dan 

membangun 

branding nasional 

dan global.  

Raisa M. Penyelenggaran 

Piala Dunia FIFA 

2010 Sebagai 

Diplomasi dalam 

Memperluas 

Marketing Power 

Afrika selatan 

Diplomasi 

Olahraga, 

Marketing Power, 

Afrika Selatan 

memanfaatkan piala 

dunia 2010 sebagai 

penanda merek 

negaranya. Dan 

piala dunia juga di 

gunakan untuk 

mensinyalkan 

gambaran positif 

mengenai Afrika 

Selatan. 

Neola  

Hestu P 
Diplomasi Publik 

Brazil Melalui 

Momentum 

Penyelenggaraan 

Piala Dunia FIFA 

2014 Dalam 

Membangun Image 

Positif Brazil 

Sebagai Tujuan 

Wisata 

Internasional 

Diplomasi 

Olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil mampu 

membangun Image 

wisata internasional 

nya dengan 

menggunakan 

diplomasi publik 

pada piala dunia 

2010 

Rima Racmatika 

Kusuma Marjani 
Diplomasi Publik 

Inggris Untuk 

Diplomasi Publik, 

Kepentingan 

Kepentingan Inggris 

dalam hubunga 
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Mendukung 

Kepentingan 

Nasional Melalui 

Penyelanggaraan 

Olimpic Games 

London 2012 

Nasional internasional dalam 

bidang politik, 

ekonomi dan juga 

budaya.Inggris 

berhasil menaikkan 

GDP dan FDI 

negara melalui 

penyelenggaraan 

olimpiade di 

Inggris. 

Penyelenggaraan 

Olimpic Games di 

London 2012 

merupakan 

kesempatan untuk 

Inggris 

meningkatkan dan 

memperbaiki nama 

baik negaranya. 

Melalui Olimpic 

Games London 

2012 Inggris 

berhasil 

membangun 

hubungan dengan 

negara lain seperti 

Kosovo. 

Halendra Diplomasi 

Multilateral 

Indonesia Dalam 

Bidding menjadi 

Tuan Rumah Asian 

Games 2018 

Diplomasi 

Multilateral 

Asian Games 

merupakan ajang 

kompetisi olahraga 

tingkat benua Asia 

yang dimulai pada 

tahun 1951. Negara-

negara yang berhak 

ikut ajang Multi-

event ini adalah 

negara yang 

tergabung dalam 

OCA. Indonesia 

terpilih menjadi 

tuan rumah Asian 

Games 2018 setelah 
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melakukan banyak 

upaya dan vietnam 

mengundurkan 

sebagai tuan rumah 

pada tahun 2014. 

Kemudian pada 

general assembly 

OCA pada bulan 

september 2014 di 

Incheon, Korea 

Selatan, Indonesia 

dipilih dan 

ditetapkan sebagai 

tuan rumah Asian 

Games 2018. 

 

 

 

Adapun point dari 5 (lima) penelitian diatas memiliki perbedaan dalam teori 

yang digunakan untuk melakukan analisa, akan tetapi ada persamaan dalam konteks 

studi kasus. Maka oleh sebab itu, penelitian terdahulu mampu memberikan inspirasi 

bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang “Diplomasi Multilateral Indonesia 

Dalam Bidding Menjadi Tuan Rumah Asian Games 2018.” Peneliti berusaha mencari 

sebab dan menjelaskan bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah Asian Games 

2018 Di Jakarta-Palembang. selain itu, peneliti  juga  akan menjelaskan eksistensi dan 

upaya yang dilakukan Indonesia dalam proses menjadi tuan rumah Asian Games 

2018. 

          

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1  Diplomacy Multilateral 
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        Diplomasi multilateral merupakan sebuah praktik diplomasi yang 

melibatkan tiga atau lebih negara, terutama antar negara yang memiliki kepentingan 

sama dan ingin dicapai bersama.27 Peran duta besar pada abad ke dua puluh telah 

banyak berubah. Perubahan tersebut antara lain disebabkan mulai maraknya 

penyelanggaraan diplomasi melalui konfrensi yang diikuti oleh paling sedikit tiga 

negara atau lebih, sehingga muncul istilah “diplomasi multilateral”. Pada konferensi-

konfrensi seperti ini , lebih banyak terjadi komunikasi lisan/tatap muka daripada 

diplomasi tulisan seperti dalam diplomasi bilateral. Bentuk lain adalah konfrensi 

permanen yang diikuti banyak negara atau organisasi antar-negara ( IGO) seperti 

dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1909 sudah terdapat 37 organisasi 

antar-negara dan sampai tahun 1962 jumlah anggota anggotanya terus meningkat 

sebanyak 163 negara pada tahun 1962 Organisasi antar Pemerintah Internasional 

(IGO) dan Organisasi Non pemerintahan (NGO), 1909-2000; berdasarkan tahun.28 

           Asian Games merupakan kompetisi olahraga besar tingkat negara yang berada 

di benua Asia. Yang mana sejarah singkat permulaannya tanggal 13 februari 1949, 

dapat dikatakan sebagai tanggal di mana Federasi Asian Games mengambil tempat 

kelahirannya . pada tanggal itu perwakilan dari sejumlah negara Asia bertemu di 

Patiala House, New Delhi, untuk menandatangani Konstitusi. Akan tetapi, sebelum 

olahraga Asia  Games, sudah ada federasi olahraga yang diadakan oleh sebagian 

                                                           
27 Freeman Jr., Chas W. 2010. The Diplomat's Dictionary. Washington D.C.: Institute 

of Peace Press, hal. 5-6.  
28 Lihat Sukarwasi Djelantik, 2008, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta 

: Graha Ilmu, hal. 133-134. 
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negara di Asia seperti Jepang, Cina, Siam, Malaya dan Filipina, dalam tiga dekade 

pertama abad ini. Kemudian India juga ambil bagian dalam ini pada tahun 1928. Tapi 

setelah 1934, game-game ini berakhir. Hal tersebut dikarenakan lahirnya kompetisi 

Olahraga Asian Games yang dapat menyatukan Negara-negara di daratan Asia dalam 

payung olahraga. 29 Akibatnya sejarah kompetisi olahraga Asian Games dimulai 

pertama kali pada tahun 1951 di New Delhi , India. Hal ini dibuktikan dengan 

tumbuh terus perkembang penyelenggaraanya pada setiap negara yang menjadi tuan 

rumah selama empat tahun sekali sampai pada tahun 2018 . yang mana pada tahun 

2018 ini yang menjadi tuan rumah Asian Games adalah Indonesia.  

            Oleh karena itu Indonesia menjadi penyelenggara Asian games ke-2 setelah 

pada tahun 1962.30  Dan Indonesia pernah menjadi tuan rumah berbagai ajang 

olahraga tingkat Internasional seperti Games of the New Emerging Forces 

(GANEFO) di tahun 1963.31 Kemudian menjadi tuan rumah Sea Games pada tahun 

1979, 1987, 1997 dan 2011 lalu.32 

                                                           
29 The Asian Games  A Short History, diakses dalam 

http://library.la84.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1966/BDCE96/B

DCE96f.pdf (28/10/2018, 12: 23 WIB ). 
30 Amin Rahayu, Pesta olahraga Asia ( Asian Games IV ) Tahun 194 di Jakarta : 

Motivasi Dan Capainnya, diakses dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314681-

T31764-Pesta%20olahraga.pdf (28/10/2018, 12: 57 WIB ). 

 
31 Games of the New Emerging Forces (GANEFO) 1963-1966, diakses dalam 

http://www.rsssf.com/tablesg/ganefo.html (30/3/2018, 9 : 15 WIB ). 
32 Heyder Affan, SEA Games 2017: Mengapa sejak reformasi, prestasi Indonesia 

terus terpuruk? Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/olahraga-41072624 

(30/3/2018, 9 :21 WIB ). 

http://library.la84.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1966/BDCE96/BDCE96f.pdf
http://library.la84.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1966/BDCE96/BDCE96f.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314681-T31764-Pesta%20olahraga.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314681-T31764-Pesta%20olahraga.pdf
http://www.rsssf.com/tablesg/ganefo.html
http://www.bbc.com/indonesia/olahraga-41072624
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            Diplomasi multilateral merupakan fenomena penting abad keduapuluh, 

aktivitas ini sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya. Misalnya, pada masa 

India Kuno, bahkan terjadi diluar bentuk-bentuk aliansi di Negara- Negara Greco-

Persian pada abad ke 4 SM. Di dalam system negara Eropa pada abad ke tujuh belas , 

telah diselenggarakan serangkain konfrensi multilateral untuk mewujudkan 

perdamain . Namun diplomasi multilateral belum berkembang secara modern sampai 

abad ke sembilan belas semenjak berakhirnya perang Napoleon. Kemudian setelah 

sistem negara global yang dikenal sekarang bersumber dari sistem negara-negara 

Eropa, maka Eropa menjadi awal sejarah diplomasi Multilateral modern. 33  

           Diplomasi multilateral kembali muncul sebagai rasa kekecewaan terhadap 

sistem diplomasi bilateral yang mengarah kepada ketidakseimbangan kapabilitas tiap 

negara yang berujung pada monopoli salah satu negara. Oleh karenan itu diplomasi 

multilateral muncul sebagai jawaban atas kekurangan diplomasi bilateral disebabkan 

bersifat lebih terbuka. Jalan dari diplomasi multilateral kini dipermudah dengan 

kemunculan berbagai organisasi internasional seperti PBB dll. Kemunculan 

organisasi-organisasi internasional baik IGO maupun NGO, membuat negara kini 

bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional . Organisasi-organisasi 

tersebut telah mewadahi diplomasi kontemporer dengan menggabungkan dan 

memediasi kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya sehingga konsensus 

                                                           
33 Sukarwasini Djelantik , Op. Cit., hal 133-136. 
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pun dapat dicapai.34 Professor G.R Berridge menjelaskan bahwa diplomasi 

multilateral adalah perkembangan diplomasi yang relative baru. Dan bentuk 

diplomasi ini adalah "fenomena abad kedua puluh meskipun asal-usulnya sebenarnya 

jauh lebih awal. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak catatan-catatan sejarah. 

sedangkan Professor John Ruggie menyatakan banyak yang mengklaim bahwa 

diplomasi multilateral sebagai bidang yang relatif muda  dan belum  banyak diteliti 

atau diteorikan. multilateralisme telah menjadi beberapa hal yang diabaikan. teori 

diplomasi multilateral bukan karena praktiknya tidak penting atau signifikan. Akan 

tetapi karena multilateralisme tidak banyak digunakan sebagai kategori teoritis dan 

jarang digunakan sebagai konsep penjelasan’’.35 

           Kurangnya penelitian teoritis atau studi tentang masalah diplomasi multilateral 

disebabkan kurang peminatnya. maka hal ini menjadi sebuah tantangan  bagi para 

pemikir hubungan internasional dalam melakukan sebuah penelitian. Diamati bahwa 

dalam banyak hal terdapat sedikit sekali pemikir hubungan internasional yang dapat 

mendefinisikan tentang diplomasi multilateral. Sebagian besar definisi ditemukan 

bersifat generik. Misalnya Berridge mengusulkan definisi yang lebih luas tentang 

diplomasi multilateral yaitu sebagai "konferensi yang dihadiri oleh tiga atau lebih 

                                                           
34 Tara Wardhani , Diplomacy Multilateral,  di akses dalam 

http://fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-145544-

SOH203%20(Negosiasi%20dan%20Diplomasi)-Diplomasi%20Multilateral.pdf 

(28/10/2018, 1 : 21  WIB ). 
35 Angela  Kingsley,  Multilateral Diplomacy As An Instrument Of  Global 

Governance: The Case Of  The  Internasional  Bll   Of  Human  Rights 1948-1966, 

diakses dalam 

https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/28148/dissertation.pdf;sequence=1  

(26/4/2018, 22: 18 WIB ). 

http://fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-145544-SOH203%20(Negosiasi%20dan%20Diplomasi)-Diplomasi%20Multilateral.pdf
http://fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-145544-SOH203%20(Negosiasi%20dan%20Diplomasi)-Diplomasi%20Multilateral.pdf
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/28148/dissertation.pdf;sequence=1
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negara". Ini definisi generik meninggalkan referensi ke aspek penting dari mode 

diplomasi ini sebagai karakteristiknya, sifat atau konteks di mana ia terjadi.36 

1. 6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian  

            Berdasarkan fenomena dan studi kasus  yang telah penulis jelaskan pada 

bagian latar belakang. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan 

jenis penelitian deskriptif. Menurut Mayer dan Greenwood penelitian deskriptif 

terbagi menjadi dua jenis yaitu deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif.37 Tujuan 

daripada penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi terhadap suatu gejala 

dan fanomena yang telah terjadi.38 Selanjutnya di jelaskan juga bahwa tujuan 

daripada penelitian deskriptif yaitu menggambarkan eksplisit dari gejala maupun 

permasalahan yang di teliti .39 dijelaskan juga bahwa penelitian deskriptif bisa 

sederhana dan bisa rumit, bisa dilakukan di Laboratorium atau dilapangan.40 Maka 

dari penjelasan sederhana diatas, penulis melakukan penelitian di laboratorium bukan 

dilapangan.dalam memecahkan permasalahan nantinya penulis akan lakukan dengan 

cara menjelaskan keadaan subjek dan objek. Objek dan subjek dalam penelitian ini 

meliputi komponen lembaga, masyarakat dan lainnya berdasarkan fakta. Kemudian 

                                                           
36 Ibid 
37 Jacob Vrendenbregt, 1985, Pengantar Metodologi untuk Ilmu-ilmu Empiris, Jakarta 

:Gramedia, hal 53. 
38 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial (ed. 1), Bandung : PT Refika  

Aditama , hal 30.  
39 Ibid 
40 Ibid., hal.29. 
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tahapan selanjutnya peneliti menjelaskan Diplomasi Multilateral Indonesia Dalam 

Bidding Menjadi Tuan Rumah Asian Games 2018. 

. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan ( 

library research ) dan sumber data yang ada pada penelitian terdahulu , artikel, 

jurnal, buku. Kemudian tambahan segala bentuk literatur dan data lainnya yang 

berada di internet guna membantu untuk mendapatkan wawasan dan referensi. 

Sehingga tambahan wawasan dan referensi tersebut mampu mempermudah penulis 

dalam meneliti mengenai diplomasi multilateral , fanomena Sport Mega Event, dan 

diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian 

games . 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

               Dalam mengalisa penulisan ini penulis menggunakan teknik analisa data 

kualitatif yang merujuk pada Huberman dengan pola 3 Model Miles. Pola tahapan 

pertama yaitu data reduction(data reduksi), data displey (penyajian data), conclusion 

drawing/verification.41 Dijelaskan bahwa pola tahapan pertama, data diperoleh akan 

direduksi agar tujuannya dapat memberikan gambaran yang jelas sehingga 

mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Lalu pada tahapan yang 

kedua, penyajian data dilakukan dengan menggunakan urain singkat. Kemudian pada 

                                                           
41 Matthew B.Miles and  A. Michael Huberman, 1994, Qualitative Data  Analysis, 

Second Edition, Thousand Oaks, California : Sage, hal 10. 
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pola tahan ketiga hasil kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan masih bersifat 

sementara .  namun, pabila kesimpulan telah didukung oleh bukti yang tentu valid 

dan konsisten. Maka peneliti mengumpulkan data kembali dan membuat  kesimpulan 

yang lebih bersifat kredibel.  Terakhir dalam  kesimpulan tahap ketiga ini bersifat 

tekhnik kualitatif . sehingga memberikan sumbangsih temua baru yang sebelumnya 

belum pernah ada dan belum pernah di teliti .42 

1. 6. 4.  Ruang lingkup Penelitian 

1.6.4.1  Batasan Waktu 

              Penulis menggunakan waktu penelitian ini yaitu sejak Indonesia siap 

menjadi tuan rumah atas terselenggaranya “Asian Games” pada tahun 2014 sampai 

2018 . Batasan waktu ini di tentukan berdasarkan pada dimulainya indonesia terpilih 

menjadi tuan rumah Asian games 2018. Semenjak negara Vietnam menyatakan untuk 

mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Setelah Vietnam Mengundurkan diri maka 

Olimpic Council of Asia ( OCA) untuk melakukan voting kembali. Setelah OCA 

melakukan voting pada tahap ke dua, maka Indonesia terpilih menjadi tuan rumah 

Asian games ke-18 pada tahun 2019. Akan tetapi di undurkan satu tahun sehingga 

perhelatan Asian games ke-18 di majukan lebih cepat tahun 2018, karena indonesia 

pada tahun 2019 ada pemilu presiden. 

1.6.4.2  Batasan Materi 

   Penulis membatasi penelitian pada diplomasi multilateral dan Mega Sport 

Event yang terkonstruksi oleh diplomasi multilateral tersebut. Dimana dalam jangka 4 

                                                           
42 Ibid 
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tahun Indonesia penuh persiapan dan percaya diri untuk menjadi tuan rumah Asian 

games 2018. Akan tetapi sebelumnya Indonesia tidak terpilih menjadi tuan rumah 

Asian games 2018. Sebelumnya negara terpilih menjadi tuan rumah Asian games 

2018 adalah Vietnam. Adanya kemajuan perhelatan Olahraga Akbar Sport Mega 

Event  itu yang awalnya diadakan pada tahun 2019 kemudian di majukan menjadi 

tahun 2018 karena indonesia ada Pemilihan Presiden ( Pemilu). 

1.7. Argumen Pokok  

    Dalam Mega Sport Event banyak sekali negara-negara dunia sudah menjadi 

tuan rumahnya. baik itu di Benua Eropa, Amerika maupun benua Asia. Tak terkecuali 

pada Sport Mega Event dibenua Asia yaitu Asian Games. Sejak awal dimulainya 

sampai tahun 2018 .Asian Games sudah banyak menjadikan negara-negara dibenua 

Asia sebagai tuan rumahnya. negara manapun yang terpilih sebagai tuan rumah Asian 

Games 2018. dipastikan menjadi kebanggaan bagi negaranya sendiri. Pada tahun 

2018 yang menjadi tuan rumah Asian Games adalah Indonesia. Dengan diplomasi 

multilateral Indonesia dipilih oleh Olimpic Council of Asia sebagai tuan rumah Asian 

Games 2018 di Jakarta dan Palembang.  

 Diplomasi multilateral salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk 

menjadi tuan rumah perhelatan Olahraga akbar.tak terkecuali Indonesia yang 

menggunakannya dengan cara tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut 

memberikan kepercayaan kepada Olimpic Council of Asia untuk menjadikan 

Indonesia sebagai tuan rumah Asian games 2018. walaupun pada awalnya yang 

terpilih menjadi tuan rumah Asian games 2018 adalah negara Vietnam. Vietnam 
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menang voting dari negara-negara lain yang sudah mengajukan untuk menjadi tuan 

rumah Asian games 2018. 

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian games 

2018 adalah dengan menggunkan diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral 

adalah salah satu dari macam diplomasi, tidak hanya itu diplomasi multilateral 

muncul karena kekecewaan dari berbagai negara terhadap diplomasi bilataral. 

Diplomasi multilateral juga muncul kembali setelah perang dunia ke –dua , walaupun 

sejarahnya sudah lama ada semenjak zaman yunani. 

 

 1.6 Rencana Sistematika Penulisan 

     Peneliti akan menyusun penelitian kedalam empat bab sehingga dapat 

mempermuda pembaca untuk memahami studi kasus yang diteliti oleh penulis. 

Adapun perinciannya sebagai berikut : 

 

     Bab 1 Pendahuluan 

     Bab ini Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, Pertanyaan 

Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka 

Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

     Bab II Gambaran Tentang Profil Asian Game. Pada bab ini 

menjelaskan Asian game , yang dimulai dari sejarahnya sehingga menjadi pesta 

olahraga tingkat dunia yang berada di kawasan benua Asia yang luas dan besar. Dan 

bab ini juga menjelasakan Indonesia menjadi tuan rumah Asian game.  
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        Bab III  DIPLOMASI  MULTILATERAL  INDONESIA DALAM 

BIDDING  MENJADI   TUAN   RUMAH   ASIAN  GAMES 2018.   

  Bab ini mendeskripsikan Indonesia sehingga menjadi tuan rumah Asian game 2018. 

Dan bagaimana lobi-lobi Indonesia terhadap Negara-negara lain sehingga terpilih 

menjadi tuan rumah Asian game 2018. Dan faktor-faktor apa saja yang membuat 

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian game 2018.  

 

       Bab V Penutup . Bab ini , Penulis akan menjelaskan kesimpulan dari 

hasil temuan yang penulis temukan dalam penelitian ini. dan saran yang penulis 

berikan terhadap peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kusus permasalahan yang 

sama, akan tetapi dengan kacamata yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


