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1962 2018

Asian Games 2018 adalah 
peluang emas untuk 

membangun nation brand 
Indonesia …

ini adalah kesempatan setengah 
abad sekali. 

Now or never!
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Asian Games 2018 tak hanya 
sebatas event olahraga… 

Ia adalah katalis untuk 
membangun infrastruktur; 

momentum emas untuk 
memperbaiki citra dan 
reputasi negara; 

wahana untuk mempromosikan 
pariwisata; 
 
pemersatu bangsa yang kini kian 
terpolarisasi;

…dan energi yang membangkitkan 
kebanggaan segenap anak bangsa! 



MEGA AUDIENCE
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Asian Games adalah salah satu event olahraga terbesar di dunia dengan miliaran pemirsa. 
Dengan media exposure yang luar biasa Asian Games begitu strategis bagi pembentukan nation brand.

45 Negara 
peserta 

Asian Games 2018

2 juta penonton 11.000 media lokal 
dan internasional

Target 5 miliar
 pemirsa selama 3 minggu 

11.300 atlet dan 

5.000 officials
465 pertandingan 

olahraga
13.000 

volunteer

EVENT, 



Asian Games 
at Glance
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Investasi konstruksi 
13,7 triliun rupiah 

(2016-2018)

Jumlah kesempatan 
kerja pada periode 

2015-2019 DKI 
di Jakarta bertambah 

sebesar 57.300 orang

Prediksi wisatawan 
408.400 orang 

(154.069 wisatawan 
macanegara dan 254.332 

wisatawan domestik)

Pengeluaran 
pengunjung 

mancanegara dan 
domestik 2,6 triliun 

rupiah (2018)

Operasionalisasi 
penyelenggaraan 

5,8 triliun rupiah 
(2016-2018)

Direct impact Asian Games 2018 bagi DKI Jakarta sebesar 22 triliun rupiah (2016-2018)

Source: Bappenas



ASIAN GAMES at Glance
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Direct economy impact Asian Games 2018 bagi Palembang sebesar 18,5triliun rupiah 

Investasi konstruksi 
15,4 triliun rupiah

(2015-2018) 

Jumlah kesempatan 
kerja pada periode 

2015-2019  
di Palembang bertambah 
sebesar 51.500 orang

Prediksi wisatawan 
175.029 orang 
(66.029 wisatawan 

macanegara dan 108.999 
wisatawan domestik)

Pengeluaran 
pengunjung 

mancanegara dan 
domestik 968 miliar 

rupiah (2018)

Operasionalisasi 
penyelenggaraan 

2,1 triliun rupiah 

Source: Bappenas
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Jumlah penerimaan 
yang diperoleh 

dari sponsor 
adalah sebesar 
1,6-1,8 triliun

Jumlah penerimaan dari 
penjualan tiket 

ditargetkan sebesar 
50-60 miliar 

Jumlah penerimaan 
dari penjualan 
merchandise 

ditargetkan sebesar 
20 miliar dengan 

keuntungan bersih 7 
miliar rupiah 

Source: Inasgoc

ASIAN 
GAMES at Glance

INASGOC sebagai penyelengara event Asian 
Games 2018 menargetkan penerimaan dari 3 
sumber, yaitu dana sponsor, penjualan tiket dan 
penjualan merchandise.



Asian Games 
& Economy 
Industry Sector
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Source: Bappenas

Growth 
(DKI Jakarta)

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

  5,00%

  0,00%

Rekreasi dan
Hiburan

Penyiaran Hotel Utilitas Konstruksi Jasa
Lainnya

Transportasi Makanan
dan Minuman

26,10%

2,81%
2,17%

0,57% 0,51% 0,47% 0,44% 0,40%

Asian Games 2018 juga berdampak terhadap 
pertumbuhan beberapa sektor industri, 
seperti sektor rekreasi dan hiburan 
yang meningkat cukup besar (26,1%) 
di DKI Jakarta.
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Source: Bappenas

Asian Games 
& Economy 
Industry Sector

Growth 
(Palembang)
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Rekreasi dan 

Hiburan
Penyiaran Hotel Utilitas Konstruksi Jasa

Lainnya
Transportasi Makanan

dan Minuman

34,92%

5,36%
7,57%

0,74% 1,83%
0,83%

5,91%

1.05%

Dibangunya LRT menyebabkan sektor 
transportasi di Palembang bertumbuh cukup 
besar (5,91%). Selain itu meningkatnya jumlah 
kedatangan wisatawan, akan berdampak positif 
terhadap pertumbuhan sektor rekreasi & 
hiburan  dan perhotelan.   



Comparison
Guangzhou 2010,
Incheon 2014,
Jakarta-Palembang 2018
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The

Jumlah atlet Asian Games ke-18 
di Jakarta-Palembang merupakan 
yang terbesar selama sejarah, 
terhitung sejak penyelenggaraan 
Asian Games pertama tahun 1951 
di New Delhi, India.
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Asian Games 
Golden Moment, 
Golden Opportunity
Berbagai negara telah memanfaatkan event olahraga besar 
seperti Olimpiade, Piala Dunia, atau Asian Games untuk secara 
cepat mendapatkan eksposur global, mendongkrak citra dan 
identitas bangsa, dan memperbaiki reputasi negara.

Tujuannya tak lain untuk menarik tourist, trader, dan investor (TTI) 
dari seluruh dunia sehingga menghasilkan dampak ekonomi positif 
ke negara tersebut. 



Opportunity to 
Boost Nation Brand
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Sejak tahun 2000an muncul sebuah tren dimana negara-negara maju baru (emerging countries) 
yaitu BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) berlomba-lomba memanfaatkan event 
olahraga untuk mendongkrak nation brand mereka.

Data: BRICS & Nation BrandIndex



Lessons-learned #1
Olympic Games Beijing 2008
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Cina memanfaatkan Olimpiade 2008 di Beijing 
untuk melakukan diplomasi global dalam 
rangka membentuk persepsi baru Cina den-
gan keajaiban ekonomi dan kemampuan 
penguasaan teknologinya. Kejayaan Cina 
ini tergambar pada Beijing National Stadi-
um (“Bird’s Nest Stadium”) yang berbentuk 
menyerupai sarang burung.  

Diplomasi global ini dilakukan dalam satu 
paket karena dalam waktu hampir bersamaan 
Cina menjadi tuan rumah dua event besar 
yang lain, yaitu Shanghai World Expo 2010 
dan Asian Games Guangzhou 2010.

Melalui Olimpiade dan Asian Games Cina in-
gin menunjukkan kepada dunia bahwa ia 
sedang bertransformasi menjadi kekuatan 
baru ekonomi dunia menandingi 
Amerika Serikat. 



learned #2
World Cup 
South Africa 2010
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Afrika Selatan memanfaatkan secara total saat menjadi 
tuan rumah Piala Dunia 2010 seperti diungkapkan oleh 
CEO dari Local Organising 
Committee (LOC) sebagai berikut:

“The World Cup is about nation-building, it’s about infra-
structure 
improvement, it’s about country branding, it’s about repo-
sitioning, it’s about improving the image of our country, 
and it’s about tourism 
promotion. It’s also about return on investment, job cre-
ation and legacy. These are the things that drive not only 
our nation but the nations of the world.”

Melalui event ini Afrika ingin keluar dari apa yang 
disebut Simon Anholt “Brand Africa Dilemma” yaitu 
lepas dari citra negara-negara Afrika pada umumnya 
yang identik dengan kemiskinan, kelaparan, dan wabah 
penyakit. 

Melalui Piala Dunia 2010 Afrika Selatan melakukan na-
tion brand 
repositioning sebagai negara termaju di Afrika yang 
menjadi surga bagi tourist, trader, dan investor.   

Lessons-



Anyway, 
What Is 
Nation Brand? 

Nation brand adalah citra dan reputasi (national image & 
reputation) yang ditangkap oleh masyarakat internasional 
terhadap suatu negara. 

Simon Anholt yang dikenal sebagai “bapak nation brand” 
merumuskan citra dan reputasi sebuah negara ke dalam 5 
dimensi sebagai berikut:  

Export: persepsi masyarakat internasional mengenai kualitas 
produk/layanan yang dibuat oleh suatu negara.
Jepang misalnya dikenal dengan produk elektronik dan 
otomotif atau Swiss dengan produk jamnya. 

Governance: Persepsi masyarakat internasional mengenai 
kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang 
profesional, bersih, dan demokratis. Juga komitmen negara 
tersebut terhadap isu-isu global seperti perdamaian, keamanan, 
keadilan, kemiskinan, dan lingkungan. 
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Anyway, 
What Is 
Nation Brand? 

Culture & Heritage: Persepsi masyarakat internasional 
terhadap budaya suatu negara baik warisan nenek moyang 
maupun budaya kontemporer seperti film, musik, seni sastra, 
dan lain-lain.

People: Persepsi masyarakat internasional terhadap kualitas 
SDM yang dimiliki suatu negara seperti kompetensi, 
keterbukaan, keramahtamahan, dan sebagainya. 

Tourism: Ketertarikan wisatawan dari seluruh dunia untuk 
mengunjungi suatu negara baik karena kekayaan budaya, 
keindahan alam, maupun kehebatan destinasi wisata buatan. 

Investment & Immigration: Kemampuan untuk menarik 
orang untuk berinvestasi, tinggal, dan belajar di suatu negara. 
Juga persepsi masyarakat internasional terhadap kualitas hidup 
dan iklim berusaha di negara tersebut. 

NATION
BRAND

HEXAGON

TOURISM

EXPORTS

GOVERNANCE

INVESTMENT
& IMMIGRATION

CULTURE &
HERITAGE

PEOPLE

Sumber: Anholt-GFK Roper 



How Sport 
Event Can 

Event olahraga besar (sport mega-event) seperti 
Olimpiade, Piala Dunia, atau Asian Games bisa 
menghasilkan dampak yang positif yang 
mengesankan bagi pembentukan nation brand 
negara yang menjadi tuan rumah. 

Kajian ini menggunakan sebuah framework 
pembentukan nation brand dengan mengusulkan 
delapan strategi untuk menciptakan nation brand 
kokoh. 

Dengan menjalankan berbagai strategi ini 
sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan 
event (pre-on-post event) akan tercipta nation 
brand equity yang mencakup tiga aspek yaitu: 
people (SDM yang kompeten dan ramah), place 
(tempat mengesankan untuk berwisata dan 
kondusif untuk investasi), product (produk/brand 
yang kompetitif di pasar global).
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Boost 
Nation 
Brand



How Sport Event 
Can Boost 
Nation Brand
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Adapted from Knott, 2014



II.
The   8
Nation 
Branding 
Strategies 
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Strategy #1
Maximize Global Visibility  

“The Hype of 
Opening Ceremony”
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Fisrt impression adalah segalanya untuk 
menghasilkan moment of truth yang tak 
terlupakan. Itulah yang dilakukan oleh 
opening ceremony Asian Games 2018. 
Indonesia mencuri perhatian dunia 
dengan acara pembukaan yang 
spektakuler. 

Tak hanya itu, acara pembukaan menjadi 
grand saat stadion GBK disulap menjadi 
panggung raksasa berbentuk gunung 
selebar 130 meter dan tinggi 27 meter 
yang diisi beraneka flora khas Indonesia, 
serta air terjun setinggi 17 meter yang 
menampung 60 ton kubik air. 

Alhasil, sebagai host Indonesia mendapat 
apresiasi tak hanya dari seluruh mas-
yarakat dunia. Media regional dan global 
mulai dari The New York Times, The Straits 
Times, BBC, CNN, seperti diorkestrasi 
mengabarkan kehebatan pembukaan 
Asian Games.



Strategy #1
Maximize Global Visibility  
“Tell the Brand Story of Our Leader” 
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Adegan Jokowi naik moge dan beraksi 
layaknya Tom Cruise di film Mission 
Impossible merupakan surprise di intro 
pembukaan Asian Games. Inilah cara 
Jokowi untuk mencuri perhatian media 
global. 

Dengan melihat aksi nyentrik si kepala 
negara, dunia menjadi tahu siapa sosok 
Jokowi. Adegan itu menciptakan “story of 
our leader”: yaitu sosok leader yang keren, 
punya sense of humor, merakyat, berani 
tampil beda, dan berjiwa muda-milenial. 

Ingat, pemimpin negara adalah salah 
satu elemen penting dari nation brand. 
Begitu pemimpin negara dipersepsi 
positif oleh masyarakat dunia, maka 
negaranya pun dipersepsi positif.



Strategy #2 

Introduce National Identity: 
“Bring Unity in Diversity to the World” 
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Asian Games juga menjadi ajang untuk memperlihatkan identitas nasional Indonesia. Keunikan 
Indonesia yang tak dimiliki oleh bangsa lain adalah kebinekaannya: keberagaman budaya, bahasa, 
adat-istiadat, tari, musik, kuliner, hingga keanekaragaman hayati. 

Pagelaran tari Ratoh Jaroe Aceh yang kompak dan kolosal dengan 1600 penari; tarian Kecak Bali 
yang ritmis dan eksotis, dan total 19 tarian dari berbagai daerah di Nusantara yang dibawakan 4000 
penari di acara pembukaan mampu secara sempurna menunjukkan Bineka Tunggal Ika ke audiens 
global. 

“DNA Indonesia” mampu dikomunikasikan ke dengan sangat cantik melalui sebuah event olahraga. 



Strategy #3
Create Positive Image & Reputation
“Promote Good News 
  about Indonesia”

INASGOC sudah mengonfirmasi bahwa 
Asian Games 2018 diliput oleh sekitar 
11 ribu media lokal maupun global. 
Tak heran jika selama dua minggu 
penyelenggaraannya Indonesia menjadi 
sorotan masyarakat dunia. 

Berita sedap maupun tak sedap 
mengenai Indonesia akan ter-blow up 
ke seluruh dunia yang ujung-
ujungnya membentuk citra Indonesia 
di mata dunia. 

Ingat, yang ter-blow up itu tak hanya 
berita-berita mengenai beragam 
pertandingan yang digelar, tapi juga 
berita apapun yang sedang terjadi di 
tanah air. 

Alhamdulillah, hingga hari ini 
penyelenggaraan Asian Games berjalan 
lancar, apalagi gelaran opening 
ceremony yang begitu memukau. 
  

25. Asian Games 2018 & Nation Branding



Dua hari menjelang pembukaan Asian Games 
2018 di Jakarta koran paling bergengsi di dunia 
The New York Times membuat tulisan 
dengan judul nyinyir “How to Spruce Up for Asian 
Games? Cover a Polluted River” 
menanggapi kasus Kali Item. 

The New York Times tak sendirian, The 
Guardian, Washington Post, hingga CNN 
melakukan hal yang sama. Terakhir sekitar 
20 jam sebelum opening ceremony BBC News 
membuat judul tulisan yang tak kalah sangar: 
“Asian Games: Indonesia Police Kill Dozens in 
Criminal Crackdown.” 

Di tengah penyelenggaraan Asian Games juga 
terjadi kejadian-kejadian memprihatinkan: 
mulai dari Gempa Lombok; Menteri Sosial yang 
terjerat kasus korupsi; hingga penetapan 
tersangka Meliana dalam kasus penodaan 
agama yang kontroversial.

Pemberitaan-pemberitaan negatif tersebut 
berpotensi membentuk citra buruk tak hanya 
bagi penyelenggaraan Asian Games tapi juga 
bagi nation brand Indonesia. 

Karena sedang menjadi sorotan dunia, kita 
harus menahan diri agar lebih banyak berita 
positif yang muncul, bukannya sebaliknya.  26. Asian Games 2018 & Nation Branding

Strategy #3
Create Positive Image & Reputation
“Prevent Bad News 
about Indonesia”
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Strategy #3
Create Positive Image & Reputation
“Asian Games as Infrastructure 

Asian Games menjadi katalis pengembangan 
infrastruktur. Berkat Asian Games kita memiliki 
LRT untuk pertama kali dalam sejarah
 Indonesia yaitu di Palembang dan di Jakarta. 
Berkat Asian Games pula kita memiliki venue 
olahraga berkelas duunia seperti stadion GBK, 
Velodrom Rawamangun, Equestrian Pulomas, 
hingga Jakabaring Sport City Palembang. 

Infrastruktur berkelas dunia ini akan 
mendongkrak reputasi Indonesia sejajar 
dengan infrastruktur di negara-negara maju.  

Development Catalyst”



Asian Games juga menjadi etalase bagi produk dan brand Indonesia ke 
konsumen global. Ya, karena produk dan brand tersebut tertangkap oleh 
ribuan kamera media asing yang mewartakannya ke seluruh dunia. 

Selama dua minggu ini brand-brand Indonesia seperti Indomie, Bank BRI, 
Bank Mandiri, Telkomsel, Bukalapak, atau Aqua mendapat eksposur global 
sehingga bisa mengangkat brand image mereka. 

Secara keseluruhan hal ini juga berdampak positif kepada Indonesia sebagai 
country of origin dari produk-produk hebat. Berkelas dunia

Noore adalah brand “sportyjab” lokal (by Elzatta) yg mendapatkan exposure 
besar selama Asian Games 2018 karena dikenakan atlet-atlet penyumbang 
medali Indonesia. 
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Strategy #3
Create Positive Image & Reputation:
“Bring Indonesia’s Products 
to the World”



Afrika Selatan memanfaatkan event Piala Dunia 2012 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah menjadi 
kekuatan ekonomi baru dunia dan negara termaju di benua Afrika (Africa’s most developed economy). 

Cina memanfaatkan Olimpiade Beijing 2008 untuk menunjukkan bahwa dengan laju pembangunannya yang 
supercepat, Cina bakal menyalip Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. 

Inilah yang disebut diplomasi global melalui event olah raga. 

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Melalui Asian Games Indonesia juga bisa memosisikan diri sebagai kekuatan ekonomi baru (emerging nation) 
yang sedang berjuang keras menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Dengan populasi terbesar 
keempat, Indonesia juga sedang bertransformasi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. 

Strategy #4 
Global Diplomacy through Soft Power
“Shape International Views about Indonesia”



Strategy #5
Cobranding & 
Image Transfer

Indonesia adalah brand. Asian Games juga brand. Ketika keduanya bersatu, 
maka terbentuklah cobranding collaboration. Asian Games memanfaatkan 
brand Indonesia; sebaliknya Indonesia memanfaatkan brand Asian Games.

Dengan penyelenggaraan Asian Games, maka citra bagus Asian Games akan 
ditransfer ke Indonesia. Sebaliknya citra bagus Indonesia akan ditransfer ke 
Asian Games. Jadi kedua brand ini saling menguatkan. 

Dengan suksesnya gelaran Asian Games, maka telah tercipta “cobranding 
synergy” dimana citra gabungan kedua brand ini lebih tinggi dari 
penjumlahan citra masing-masing brand. Ingat: 1+ 1 bukannya 2, tapi 3 
bahkan 5. 
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Strategy #5
Cobranding & 
Image Transfer

Kebanggan nasional secara spontan terwujudkan saat para pemain 
berjuang hingga titik penghabisan untuk membela Merah Putih.

Kebanggaan nasional terbentuk saat seluruh masyarakat menyaksikan pembukaan Asian Games yang begitu 
megah. Hal itu menyadarkan “sesuatu yang hilang” selama ini yaitu kepercayaan diri bahwa kita adalah bangsa 
besar yang sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia. 

Kebanggaan nasional juga terwujud saat kita masuk dalam empat besar dengan perolehan medali yang melampaui 
target yang ditetapkan. 
Suasana menghanyutkan terbangun saat atlit pencak silat kita menyapu medali Asian Games. 
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Strategy #6
Unite the Nation through National Pride
“Successful Host, Successful National Team”



Strategy #6
Unite the Nation through National Pride
“Indonesia Inc. Matters: All Stakeholders Support the Show”

Asian Games adalah tanggung jawab kita 
semua seluruh bangsa. Kegagalan 
penyelenggaraannya akan mencoreng 
muka bangsa. Sebaliknya, kesuksesannya 
akan mengharumkan Merah Putih. 

Karena itulah semangat gotong royong 
yang telah cukup lama hilang kini 
muncul kembali bak oase yang
menyejukkan. Tiba-tiba seluruh bangsa 
bersatu-padu menyukseskan event akbar 
ini. 

Perusahaan baik swasta maupun BUMN 
men-support dengan menjadi sponsor; 
semua gedung memasang atribut Asian 
Games sehingga demamnya terasa; 
seganap lapisan masyarakat beduyun-
duyun ke GBK menjadi penoton dan 
supporter yang baik.

Dan selama dua minggu ini kita melupakan 
perbedaan politik dan golongan untuk 
sama-sama mendukung kemenangan tim 
nasional dan menyukseskan Asian Games. 
Betapa indahnya. 32. Asian Games 2018 & Nation Branding



Asian Games menghilangkan perbedaan politik. 
Asian Games mempersatukan dua tokoh yang bakal bersaing ketat pada pemilu tahun depan: 
Jokowi-Prabowo. 

Sebuah pemandangan yang menyejukkan ketika dua pemimpin tersebut berpelukan bertiga bersama 
pemegang medali emas pencak silat, Hanifan Yudani Kusuma, sesaat setelah si atlet melakukan 
selebrasi. 

Tak ayal, momen itu pun membuat penonton bersorak. 

“Apapun kalau untuk bangsa dan negara, kita bersatu,” Kata Prabowo mengenai momen bersejarah itu.

Strategy #6
Unite the Nation through 
National Pride
“Eliminate the Political Difference… 
   We’re One”



Strategy #7

Target Wisman per-Destinasi

Promote Tourism  
“Sell the Destinations: Culture, Nature, Man-Made”

Devisa dari penonton    150.000 x US$ 1.200  = US$ 180.000.000
Devisa  Atlit + Official + Media    20.000 x US$ 2.500*  = US$   50.000.000
Total         = US$ 230.000.000 (±Rp 3 T)

Diasumsikan 5% dari penonton dan 10% dari jumlah atlit, official, dan media akan melakukan kunjungan
ke 4 Destinasi lain selain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.
*) pengeluaran wisman MICE: US$ 141 x 18 hari
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Strategy #7
Promote Tourism  

“Launch Wonderful Indonesia Bus”
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Strategy #7
Promote Tourism  
“Global Media Placement”
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Asian Games 2018 menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mempromosikan 
pariwisata Indonesia dengan memasang iklan di media-media global.



Strategy #7
Promote Tourism  
“Global Media Placement”

37. Asian Games 2018 & Nation Branding

Iklan cetak Wonderful Indonesia + Asian Games di berbagai media global
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LED billboard Asian Games 2018 di Cina
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Iklan online di The Starits Times, Singapura
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Strategy #8
Leverage the Legacies 
“What Is Asian Games’ Legacies?”

Event akbar seperti Piala Dunia, Olimpiade, atau Asian 
Games selalu menghasilkan “warisan” yang bakal 
dinikmati masyarakat hingga bertahun-tahun kemudian. 

Asian Games tahun 1962 misalnya, menghasilkan 
warisan infrastruktur fisik seperti Gelora Bung Karno 
(GBK) berikut venue olahraga di kawasan Senayan, Hotel 
Indonesia, Sarinah, Patung Selamat Datang di Bundaran 
HI, Jembatan Semanggi, hingga TVRI. 

56 tahun kemudian Asian Games 2018 juga 
menghasilkan warisan dalam bentuk LRT di Jakarta dan 
Palembang, stadion GBK dirombak besar-besaran, Wisma 
Atlet Kemayoran dengan 10 tower, perombakan 
Jakabaring Sport City (JSC), Velodrom Rawamangun, 
dan Equestrian Pulomas.  
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Hlm 23: breakingnews.co.id
Hlm 24: gogirl.id
Hlm 25: businessmirror.com
Hlm 26: businessinsider.sg
Hlm 27: viva.co.id
Hlm 28: timindonesia.id
Hlm 29: guardian.ng
Hlm 30: traveltoday 
Hlm 31: breakingnews.co.id
Hlm 32: presidentpost.id
Hlm 35: Kemenpar
Hlm 37: Kemenpar
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