
ABSTRAK 

 

Xi Jinping merespon performa buruk tim sepak bola nasional Tiongkok dengan 

menetapkan reformasi sepak bola sebagai salah satu prioritas utama di era 

kepemimpinannya. Reformasi sepak bola Tiongkok dihubungkan dengan konsep 

“Chinese Dream”, yang menekankan bahwa implementasi “Chinese Dream” akan 

kebangkitan bangsa berkaitan dengan mimpi Tiongkok untuk menjadi negara 

“sports powerhouse”. Xi Jinping melihat sepak bola sebagai alat untuk 

memajukan kemakmuran, usaha kolektif dan kejayaan nasional Tiongkok. Dalam 

menghadapi perlambatan rata-rata pertumbuhan tahunan PDB nasional, penting 

bagi pemerintah Tiongkok untuk mencari area pertumbuhan baru yang lebih 

bersifat berkelanjutan, seperti industri olah raga. Sehingga penjelasan relasi antara 

Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola dengan kebijakan ekonomi 

Tiongkok era Presiden Xi Jinping menjadi permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, berdasarkan jangkauan penelitian yang dimulai pada tahun 2011 

saat Xi Jinping pertama kali menyampaikan ambisi pribadi terhadap sepak bola 

Tiongkok, hingga tahun 2015 saat sebuah cetak biru yang berisikan 50 poin 

program reformasi dan pembangunan sepak bola ditetapkan. Permasalahan terkait 

relasi antara reformasi sepak bola dengan kebijakan ekonomi tersebut lantas 

dijelaskan menggunakan pendekatan “political economy of sports” yang 

kemudian didapatkan temuan bahwa Xi Jinping berupaya untuk membangun 

sektor industri olah raga yang besar dan berkelanjutan sebagai alternatif dalam 

menghadapi perlambatan ekonomi nasional Tiongkok dengan membentuk 

Tiongkok sebagai “sports powerhouse” melalui Program Reformasi dan 

Pembangunan Sepak Bola yang didasarkan pada gagasan “Chinese Dream” 

sebagai panduan kerangka kerja. 

Kata kunci: Xi Jinping, Chinese Dream, sports powerhouse, Program Reformasi 

dan Pembangunan Sepak Bola, kebijakan ekonomi, industri olah raga 
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