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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berusaha menjelaskan relasi antara program reformasi sepak bola dengan 
kebijakan ekonomi Tiongkok era Presiden Xi Jinping, melalui penggunaan pendekatan 
“political economy of sports”. 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. Melalui 
penggunaan studi pustaka dan penjabaran data, maka kesimpulan yang diperoleh dalam 
penelitian ini mendukung argumentasi 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 sepak bola, yang didasarkan pada gagasan “Chinese 
Dream” sebagai panduan kerangka kerja. 
 
Kata-kata kunci: Xi Jinping, Chinese Dream, sports powerhouse, Program Reformasi dan 
Pembangunan Sepak Bola, kebijakan ekonomi, industri olah raga. 
 
 
This research tries to explain the relationship between the football reform program and the 
Chinese economic policy of President Xi Jinping’s era, through the use of “political economy 
of sports” perspective. The Chinese football reform is linked to the concept of “Chinese 
Dream”, which emphasizes that the implementation of “Chinese Dream” of the nation’s 
revival is related to China’s dream to become a “sports powerhouse”. Xi Jinping sees 
football as a tool to advance prosperity, China’s collective efforts and national triumph. In 
the face of the slowing average annual growth of national GDP, it is important for the 
Chinese government to seek new, more sustainable growth areas, such as the sport 
industry. Through the use of literature studies and data analysis, the conclusions obtained 
in this study support the argument that Xi Jinping seeks to build a large and sustainable 
sports industry sector as an alternative in the face of China's national economic slowdown, 
by shaping China as a “sports powerhouse” through football reform program, based on the 
idea of “Chinese Dream” as a framework guide. 
 
Keywords: Xi Jinping, Chinese Dream, sports powerhouse, Football Reform and 
Development Program, economic policy, sports industry. 
 
 
Sepak bola merupakan cabang olah raga yang paling digemari dan mendapat perhatian 
khusus di kalangan penduduk Tiongkok, namun di sisi lain sepak bola juga merupakan 
cabang olah raga yang paling sering membuat penduduk Tiongkok frustasi. Hingga saat ini, 
sepak bola Tiongkok masih belum dianggap sebagai kekuatan besar apabila mengacu pada 



prestasi tim sepak bola nasional Tiongkok. Sebenarnya seberapa buruk performa tim sepak 
bola nasional Tiongkok? Merujuk pada peringkat FIFA tahun 2011, Tiongkok menempati 
urutan ke-72, beberapa peringkat di bawah negara-negara kecil Karibia seperti Antigua dan 
Barbuda, serta hanya sedikit di atas peringkat Kepulauan Faroe dengan 49.500 jiwa 
penduduk. Hal ini tentu merupakan penurunan drastis apabila dibandingkan dengan era 
emas Tiongkok pada tahun 2002 yang mampu menembus peringkat 37 besar FIFA. Sejak 
awal bergabung sebagai salah satu anggota FIFA, tim nasional Tiongkok hanya sekali 
berhasil menembus ke turnamen Piala Dunia pada tahun 2002 dan tersingkir tanpa 
mencetak sebiji gol dengan kemasukan sembilan gol dari tiga pertandingan. Pun demikian 
dengan prestasi di kawasan regional, Tiongkok belum pernah menjuarai Piala Asia. 
 
Sejak memperoleh kekuasaan sebagai Presiden Tiongkok pada awal tahun 2013, Xi Jinping 
yang merupakan seorang penggemar sepak bola telah menetapkan program reformasi dan 
pembangunan sepak bola Tiongkok sebagai salah satu prioritas utama (Hu, 2015). Bahkan 
sebelum mengambil alih kekuasaan tertinggi pemerintah Tiongkok, Xi Jinping telah 
menegaskan kecintaan terhadap sepak bola. Ambisi pribadi Xi Jinping saat masih menjabat 
sebagai Wakil Presiden mengenai sepak bola pun pernah disampaikan dalam tiga hal, yakni 
Tiongkok dapat lolos ke Piala Dunia, Tiongkok dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan 
suatu saat Tiongkok dapat menjuarai pagelaran tersebut (Wan, 2015). 
 
Apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa perhelatan Piala Dunia mampu menjadi 
penggerak roda perekonomian negara dan pembentuk identitas sepak bola yang sedang 
dibangun secara profesional, hal ini merupakan strategi Xi Jinping untuk menjadikan sepak 
bola Tiongkok mampu “berbicara” di level dunia. Bahkan FIFA mulai menjadikan Tiongkok 
sebagai kandidat utama tuan rumah Piala Dunia 2026 (Kelly, 2016). Hal ini dimungkinkan 
dengan kecenderungan tuan rumah penyelenggara Piala Dunia merupakan negara-negara 
yang memiliki kekuatan ekonomi dan juga identitas sepak bola. Sebut saja aliansi Tiongkok 
dalam BRICS, Brazil pernah menjadi penyelenggara Piala Dunia tahun 2014, Russia 2018 
dan Afrika Selatan 2010. Praktis hanya Tiongkok dan India yang belum pernah 
menyelenggarakan Piala Dunia. Ditambah dengan Korea Selatan dan Jepang sebagai dua 
negara Asia Timur yang lebih dulu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002, terus mendorong 
Xi Jinping untuk meningkatkan posisi tawar Tiongkok di dunia sepak bola (Jackson & 
Haigh, 2008: 354). 
 
“Rakyat Tiongkok memang harus mulai dilatih sejak kecil apabila sepak bola domestik 
Tiongkok ingin sukses, dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam hal sepak bola 
merupakan keinginan yang menggebu dari seluruh anggota masyarakat”, demikian yang 
dikemukakan Presiden Xi Jinping ketika memberikan persetujuan terhadap rencana 
reformasi sepak bola domestik Tiongkok pada pertemuan CPPCC, 27 Februari 2015. Hingga 
pada 16 Maret 2015 Dewan Negara Tiongkok melalui Xi Jinping menindaklanjuti rencana 
reformasi sepak bola Tiongkok dengan merilis sebuah cetak biru berisikan 50 poin Program 
Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola yang meliputi restrukturisasi CFA, pemberantasan 
tindak kejahatan suap dan pengaturan skor, serta menggalakkan partisipasi pemain sepak 
bola di usia muda (Fox Sports Australia, 2016). 
 
Rumus identitas plus kekuatan yang mendasari penetapan sebuah kepentingan mampu 
terlihat jelas dalam kasus reformasi sepak bola domestik Tiongkok. Identitas Tiongkok di era 
Presiden Xi Jinping yang dikenal dengan slogan “Chinese Dream” berimplikasi pada usaha 
Tiongkok untuk menjadi negara “sports powerhouse”, terbukti dengan pernyataan Xi 
Jinping; “Revitalisasi sepak bola merupakan suatu hal yang diperlukan untuk membangun 
Tiongkok sebagai negara ‘sports powerhouse’, sebagai bagian dari implementasi ‘Chinese 
Dream’. Karena hal ini turut diinginkan oleh masyarakat Tiongkok” (Tsoi-lai & Hu, 2015). 
“Chinese Dream” diartikan Xi Jinping sebagai konsep untuk menyatukan masyarakat 
Tiongkok demi menggapai kebangkitan kekuatan nasional dan fokus dalam menghadapi 
berbagai tantangan yang kelak dihadapi. “Chinese Dream” milik Xi Jinping – kata kunci bagi 



masa depan masyarakat Tiongkok yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk 
mewujudkan impian dan berkontribusi pada revitalisasi bangsa – sedang berlangsung dalam 
dimensi baru. Reformasi sepak bola mampu merepresentasikan sebuah sarana yang sangat 
baik untuk memahami evolusi “Chinese Dream” dan bagaimana reformasi sepak bola 
berkenaan dengan evolusi kultural dan ekonomi Tiongkok. Dalam aplikasinya, “Chinese 
Dream” turut menjangkau ruang internasional dengan harapan Tiongkok dapat 
meningkatkan kekuatannya sehingga menjadi negara yang kaya dan berkekuatan besar, 
termasuk menjadi “sports powerhouse” (Yuanpu, 2013). 
 
Berbicara mengenai kaitan dengan kebijakan ekonomi, penetapan kebijakan strategis 
nasional terkait industri olah raga dengan judul Panduan Percepatan Pengembangan 
Industri Olah Raga dan Promosi Konsumsi Olah Raga, menunjukkan kepedulian Presiden Xi 
Jinping terhadap perkembangan olah raga Tiongkok dan keyakinannya bahwa industri olah 
raga mampu memperkaya dan meningkatkan kesehatan rakyat Tiongkok. Sebagaimana 
disampaikan dalam pidato Xi Jinping; “Olah raga yang kuat terletak pada aktivitas yang 
diterima secara luas oleh masyarakat. Olah raga harus melibatkan masyarakat umum, 
dengan mempersilahkan masyarakat menikmati manfaat olah raga dan memungkinkan 
masyarakat untuk meraih kebahagiaan dalam berolah raga” (Daiyong, 2012: 124-5). Prinsip-
prinsip rencana pengembangan olah raga milik Xi Jinping menunjukkan bahwa pemerintah 
peduli terhadap pengembangan industri olah raga di Tiongkok, yang dilihat sebagai unsur 
penting bagi realisasi peremajaan Tiongkok dalam “Chinese Dream” (Daiyong, 2012: 125). 
 
Pemerintah Tiongkok terus mengembangkan aspek olah raga dengan tetap berpedoman 
pada karakteristik sosialisme, dengan tujuan utama melayani masyarakat Tiongkok dan 
membangun industri olah raga yang terintegrasi. Keputusan untuk menginisiasi reformasi 
pada sektor olah raga melalui Panduan Percepatan Pengembangan Industri Olah Raga dan 
Promosi Konsumsi Olah Raga menunjukkan upaya pemerintah Tiongkok untuk 
menghidupkan kembali perekonomian negara ataupun mengidentifikasi sumber legitimasi 
baru. Pemerintah Tiongkok telah bertekad untuk membentuk ulang olah raga, dari sebuah 
alat politik yang mendemonstrasikan superioritas Tiongkok, menjadi sebuah sektor ekonomi 
yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan (Fu, 2017: 74). 
 
Penjelasan relasi antara Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola dengan 
kebijakan ekonomi Tiongkok era Presiden Xi Jinping kemudian 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. Penelitian ini ditujukan untuk 
menjelaskan relasi antara aspek olah raga, terutama sepak bola, dalam kaitan dengan 
kebijakan ekonomi suatu negara. Permasalahan terkait relasi antara reformasi sepak bola 
dengan kebijakan ekonomi tersebut lantas dijelaskan menggunakan pendekatan “political 
economy of sports” mengenai interaksi perihal ekonomi, politik, dan kultural terutama 
dalam aspek olah raga. 
 

“Chinese Dream” dan Reformasi Sepak Bola Tiongkok 
 

“Apa yang dimaksud dengan ‘Chinese Dream’? Mewujudkan pembaharuan bangsa Tiongkok 
merupakan mimpi terbesar masyarakat Tiongkok di era modern, hal ini yang disebut 
‘Chinese Dream’. Konotasi dasar dari ‘Chinese Dream’ adalah Tiongkok yang mampu 
menjadi negara kaya dan kuat, bangsa yang kembali bangkit dan masyarakat yang bahagia”,  
sebagaimana disampaikan dalam pidato Xi Jinping (dalam Junru, 2015: 20). Sebagai 
Sekretaris Jenderal Komite Pusat PKT, Xi Jinping terus menekankan pada konotasi “Chinese 
Dream” untuk mendorong PKT bertanggung jawab terhadap negara, bangsa dan masyarakat 
Tiongkok dalam implementasi “Chinese Dream”. Terma “Chinese Dream” dibuat oleh PKT, 
bukan untuk PKT sendiri namun untuk negara, bangsa dan masyarakat Tiongkok. 



Signifikansi penekanan terhadap negara adalah untuk mencapai “Dua Tujuan Seratus 
Tahun”: membangun masyarakat sejahtera dalam segala aspek pada peringatan seratus 
tahun PKT; dan membangun negara sosialis modern yang kuat, sejahtera, demokratis, serta 
maju dan harmonis pada peringatan seratus tahun Republik Rakyat Tiongkok (Junru, 2015: 
22). Terma “Chinese Dream” melibatkan tujuan kuantitatif mengenai pertumbuhan 
pemasukan. Visi dan persyaratan baru yang diuraikan pada Kongres Nasional PKT ke-18 
mengenai perkembangan sosial dan ekonomi sangat menginspirasi dan menuntut upaya 
dari seluruh kalangan masyarakat Tiongkok. Visi dan persyaratan tersebut didasarkan pada 
transisi dan perkembangan ekonomi untuk memperbarui kehidupan masyarakat dan 
membuat pembangunan inklusif, dengan menunjukkan intensi mendorong reformasi. Visi 
utama dan susunan strategis mengenai peningkatan agregat ekonomi dan tingkat 
pemasukan penduduk Tiongkok dapat dipahami sebagai rencana penggandaan pemasukan 
yang memuat tujuan, konten dan langkah-langkah, serta ditandai dengan berbagai 
karakteristik kondisi nasional Tiongkok (Fang, 2015: 202-3). Tiongkok menetapkan tujuan 
spesifik bagi pertumbuhan ekonomi pada Kongres Nasional PKT ke-18. Komite Pusat PKT 
bertekad untuk menggandakan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok dari tingkat 40,15 
triliun Renminbi di 2010, menjadi 80,3 triliun Renminbi di tahun 2020 (Fang, 2015: 203-4). 
 
Komitmen PKT tidak hanya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan 
Tiongkok, namun juga memunculkan Tiongkok ke dalam jajaran negara modern. Menyadari 
bahwa Tiongkok butuh banyak belajar tentang dunia dan dunia juga butuh banyak belajar 
tentang Tiongkok, Xi Jinping bermaksud melanjutkan untuk melakukan reformasi terhadap 
berbagai kebijakan dari para pendahulunya seperti Deng Xiaoping, Jiang Zemin dan Hu 
Jintao, serta untuk menetapkan Tiongkok sebagai pemain dunia pada panggung 
internasional (D’Amico, 2016: 64). Xi Jinping memercayai bahwa legitimasi PKT telah 
berkembang, dibuktikan dengan kesuksesan transformasi dari “Tiongkok Lama” yang 
mengalami keterbelakangan dan kemiskinan menjadi “Tiongkok Baru” yang telah menjadi 
kuat dan sejahtera. Signifikansi penekanan terhadap bangsa berkaitan dengan pengumpulan 
anggota terbaik PKT bagi misi kebangkitan nasional, yang berarti para anggota PKT harus 
melibatkan keberanian dalam tugas mereka, tidak hanya untuk memenuhi keinginan nenek 
moyang Tiongkok namun juga untuk memberikan manfaat terhadap kehidupan Tiongkok di 
dunia. Signifikansi penekanan terhadap masyarakat Tiongkok berarti bahwa pola pikir PKT 
selalu terkoneksi dengan pola pikir masyarakat Tiongkok, dan selalu terdapat kesejahteraan 
masyarakat Tiongkok dalam pola pikir PKT. “Chinese Dream” berarti memberikan manfaat 
terhadap masyarakat, tidak hanya memberi kehidupan bahagia namun juga memberi 
berbagai solusi terhadap isu sosial; edukasi, upah, perawatan medis, dan tempat tinggal. 
Bagi PKT, “Chinese Dream” berarti berdiri dengan para pionir kelas pekerja dan bangsa 
Tiongkok, pun berarti mematuhi prinsip melayani masyarakat sepenuh hati dan 
mendedikasikan seluruh pekerjaan bagi kesejahteraan Tiongkok (D’Amico, 2016: 23). 
 
Kepemimpinan Tiongkok di era Presiden Xi Jinping terus berupaya untuk menginspirasi 
seluruh elemen masyarakat untuk merealisasikan “Chinese Dream”. “Chinese Dream”, 
sebagaimana disebut Kenneth Lieberthal (2015: 2) bertujuan untuk mengatasi warisan abad 
penghinaan, secara sukses meraih pencapaian negara kaya dan kuat, meremajakan bangsa 
Tiongkok, dan memastikan kebahagiaan masyarakat Tiongkok; merupakan sebuah hal 
kolektif dan responsif terhadap sentimen sejarah yang mendalam di Tiongkok. Dalam kasus 
ini, setiap warga negara Tiongkok dapat menyalurkan aspirasinya terhadap “Chinese Dream” 
juga berbagi tujuan dari “Chinese Dream”, hingga menimbulkan berbagai pandangan 
mengenai prioritas spesifik dan langkah terbaik untuk merealisasikan “Chinese Dream”. 
Sementara berbagai spesifikasi masih belum jelas dalam poin ini, para pemimpin Tiongkok 
berupaya menyediakan beberapa pedoman umum mengenai komponen utama “Chinese 
Dream” meliputi; (1) distribusi yang lebih adil dan merata dari keuntungan pembangunan 
ekonomi, termasuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, (2) 
membangun peradaban ekologis, yang mana perhatian utama difokuskan kepada isu 
lingkungan utama seperti polusi udara, polusi air, dan emisi gas rumah kaca, (3) menggeser 



model pembangunan menjadi lebih berbasis pada konsumsi, inovasi dan efisiensi domestik, 
bukannya berbasis pada ekspor dan investasi, (4) membentuk kapasitas institusi dalam 
penyediaan jasa dan kepentingan terkait untuk menangani transisi demografi masif menjadi 
masyarakat lanjut usia dalam dua dekade mendatang, (5) mengurangi campur tangan 
administratif pemerintah dalam urusan ekonomi sehingga pada 2020 kekuatan pasar 
memainkan peranan penting dalam alokasi sumber daya, dan (6) mempertahankan 
stabilitas sosial dengan menegakkan monopoli kekuatan politik PKT, dengan 
mengembangkan kualitas dari PKT sendiri seperti melalui pemberantasan tindak korupsi 
dan peningkatan kemampuan tata kelola sosial. 
 
“Chinese Dream” merepresentasikan kontinuitas kultural dari kehendak “bottom-up” kelas 
menengah Tiongkok yang sedang bangkit, ketika ekonomi lokal dan kondisi kultural terus 
beradaptasi terhadap ikatan ekonomi transnasional serta kepentingan kultural Tiongkok di 
panggung dunia yang terus meningkat (D’Amico, 2016: 64). “Chinese Dream” milik Xi 
Jinping – kata kunci bagi masa depan masyarakat Tiongkok yang berani bermimpi dan 
bekerja keras untuk mewujudkan impian dan berkontribusi pada revitalisasi bangsa – 
sedang berlangsung dalam dimensi baru. Reformasi sepak bola mampu merepresentasikan 
sebuah sarana yang sangat baik untuk memahami evolusi “Chinese Dream” dan bagaimana 
reformasi sepak bola berkenaan dengan evolusi kultural dan ekonomi Tiongkok. Di satu sisi, 
reformasi sepak bola muncul sebagai refleksi kepentingan pribadi Xi Jinping sebagai 
penggemar sepak bola sejak masih muda saat berada di Beijing 101 Middle School dan 
seringkali bermain bersama tim sepak bola Huiwen (Hsiung et. al., 2015: 82), dan di sisi lain 
merupakan sebuah langkah politik dan ekonomi. 
 

Pembentukan Tiongkok sebagai “Sports Powerhouse” 
 

Reformasi sepak bola Tiongkok era Xi Jinping secara implisit dihubungkan dengan konsep 
“Chinese Dream”, yang menekankan bahwa implementasi “Chinese Dream” akan 
kebangkitan bangsa berkaitan dengan mimpi Tiongkok untuk menjadi negara “sports 
powerhouse”, terbukti dengan pernyataan Xi Jinping; “Revitalisasi sepak bola merupakan 
suatu hal yang diperlukan untuk membangun Tiongkok sebagai ‘sports powerhouse’ sebagai 
bagian dari implementasi “Chinese Dream”. Karena hal ini turut diinginkan oleh masyarakat 
Tiongkok” (Tsoi-lai & Hu, 2015). Southern Metropolis Daily (dalam Hewitt, 2015) 
menyatakan bahwa salah satu alasan penting pemerintah Tiongkok mempromosikan sepak 
bola di kalangan masyarakat adalah bahwa sepak bola mendorong semangat kebersamaan 
dan kemampuan untuk bekerja sama.  Perkembangan dan revitalisasi sepak bola mampu 
memperbaiki kondisi fisik masyarakat Tiongkok, memperkaya kehidupan budaya, 
menumbuhkan budaya olah raga, serta mempromosikan semangat patriotisme dan 
kolektivisme (Page One, 2017). Xi Jinping melihat sepak bola sebagai alat untuk memajukan 
kemakmuran, usaha kolektif dan kejayaan nasional Tiongkok, semua dalam satu 
kesempatan (Hewitt, 2015), yang mana penting untuk mewujudkan impian menjadi negara 
“sports powerhouse” serta penting bagi perkembangan kultur masyarakat. Istilah “sports 
powerhouse” sendiri diartikan sebagai Tiongkok yang berada di jajaran tertinggi negara 
dengan prestasi olah raga dengan berbagai kompetensi: liga domestik kuat; menghasilkan 
pemain berkualitas tinggi; mendominasi kompetisi kontinental; serta menarik perhatian 
penggemar, pemirsa siaran dan sponsor, baik di dalam maupun luar negeri (Thomas, 2016). 
 
Berbagai upaya pembangunan sepak bola dilakukan Presiden Xi Jinping mulai dari lingkup 
domestik hingga menggandeng berbagai aktor di luar Tiongkok, dengan tiga tujuan utama 
yakni Tiongkok dapat lolos ke Piala Dunia, Tiongkok dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia, 
dan suatu saat Tiongkok dapat menjuarai pagelaran tersebut. Pada 27 November 2014, Xi 
Jinping mengumumkan bahwa sepak bola disertakan dalam kurikulum nasional di tiap 
sekolah.  Itu artinya semua anak sekolah di Tiongkok wajib mempelajari dan bermain sepak 
bola. Xi Jinping melihat sinergi antara pendidikan dan sepak bola merupakan hal penting. 
Pembangunan 20.000 sekolah sepak bola yang direncanakan selesai pada 2017 hingga terus 



bertambah menjadi 50.000 unit dalam sepuluh tahun kedepan, menjadi upaya domestik 
pemerintah untuk memastikan masyarakat Tiongkok memiliki akses terhadap fasilitas dan 
pembinaan sepak bola yang kompeten (Thomas, 2016). Sebut saja Sekolah Sepak Bola 
Evergrande, yang berada di sekitar 75 mil di luar kota Guangzhou dengan luas area 
mencapai 167 hektar, mampu menjadi akademi sepak bola terbesar di dunia. 
 
Komite Pusat dan Dewan Negara Tiongkok menetapkan Program Reformasi dan 
Pembangunan Sepak Bola pada 16 Maret 2015 dan menyerukan pengimplementasiannya 
untuk ditujukan kepada pemerintah seluruh provinsi, daerah otonom, kotamadya, seluruh 
departemen di bawah Dewan Negara, serta seluruh lembaga subordinat (China National 
Energy Administration, 2015). Pengembangan sepak bola guna menjadikan Tiongkok 
sebagai bangsa olah raga yang besar telah diagendakan semenjak Xi Jinping menjadi 
Sekretaris Jenderal dalam Kongres ke-18 PKT. Xi Jinping kerap menekankan perlunya 
industri sepak bola Tiongkok untuk berkembang, terlebih sepak bola dinilai memiliki 
dampak sosial yang besar dan dicintai oleh masyarakat luas. Pengembangan dan revitalisasi 
sepak bola akan meningkatkan kondisi fisik masyarakat Tiongkok, memperkaya kehidupan 
kultural, mempromosikan semangat patriotisme dan kolektivisme, menanamkan kultur olah 
raga, serta mengembangkan industri olah raga. Berbagai hal tersebut diyakini memiliki 
signifikansi besar bagi realisasi mimpi untuk menjadi bangsa dengan kecakapan olah raga 
yang kuat, dan sangat penting bagi perkembangkan ekonomi, masyarakat dan budaya. 
 
Tujuan jangka pendek dari Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola Tiongkok 
adalah peningkatan lingkungan dan atmosfer pengembangan sepak bola melalui 
optimalisasi sistem manajemen sepak bola, perancangan rencana pengembangan jangka 
menengah dan jangka panjang, penciptaan model manajemen sepak bola dengan 
karakteristik masyarakat Tiongkok, serta penciptaan struktur yang dapat mengembangkan 
industri sepak bola dan sepak bola profesional secara beriringan. Adapun tujuan jangka 
menengahnya adalah adanya peningkatan yang signifikan bagi sepak bola di antara pemuda. 
Selain itu, Organisasi Liga dan tingkat kompetisi harus menjadi yang terbaik di Asia, tim 
sepak bola nasional laki-laki harus menjadi yang terbaik di Asia, serta tim sepak bola 
nasional perempuan harus tetap menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Lebih lanjut, 
tujuan jangka panjang dari Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola Tiongkok 
adalah realisasi pengembangan sepak bola Tiongkok secara komprehensif yang 
keberhasilannya ditunjukkan dengan sepak bola sebagai olah raga yang diikuti oleh 
masyarakat luas Tiongkok secara universal sehingga masyarakat dengan kultur yang sehat 
dapat terselenggarakan. Kemudian, Organisasi Liga dan tingkat kompetisi yang mampu 
memasuki jajaran teratas dunia, upaya aktif untuk mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia, 
serta peningkatan tingkat kompetitif secara signifikan bagi tim sepak bola nasional dalam 
lingkup internasional agar dapat meraih peringkat tertinggi turut menjadi tujuan jangka 
panjang bagi sepak bola Tiongkok (China Football Association, 2015). 
 
Rencana lain yang termasuk dalam Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola 
Tiongkok adalah terkait dengan pengadaan sekolah olah raga sebagai wujud pengembangan 
menyeluruh terhadap pengolahan talenta. Pengadaan sekolah olah raga, khususnya Sepak 
Bola Kampus, harus mengajak lebih banyak pemuda untuk menyukai dan menikmati sepak 
bola sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang sehat bagi pemuda itu sendiri. Sepak 
bola akan disematkan dalam silabus pendidikan jasmani di seluruh sekolah dasar dan 
menengah, serta terdapat penambahan proporsi waktu guna mendorong popularitas Sepak 
Bola Kampus. Di satu sisi, Sepak Bola Kampus menyediakan fasilitas edukasi – yang mana 
para siswa dapat berlatih olah raga juga mendapatkan edukasi yang layak. Di sisi lain, Sepak 
Bola Kampus merupakan lahan bisnis pemerintah yang digunakan bersama perusahaan 
desain dan pembuatan pakaian olah raga, perusahaan pembuat peralatan kebugaran, agensi 
periklanan, dan konsultan manajemen kegiatan olah raga. 
 

 



Industri Olah Raga dan Pengembangan Perekonomian Tiongkok 
 

Sejak mengadopsi kebijakan pembukaan di tahun 1978, Tiongkok telah mengalami 
pertumbuhan ekonomi signifikan dengan angka pertumbuhan rata-rata lebih dari sepuluh 
persen selama lebih dari 30 tahun, yang merupakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 
tercepat dalam sejarah dunia. Permasalahan nyata yang kemudian dihadapi pemerintah 
Tiongkok adalah perlambatan rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional Tiongkok atau 
PDB menjadi tujuh hingga delapan persen dari pertumbuhan tahunan dobel-digit dalam dua 
hingga tiga dekade terakhir. Dalam merespon perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, 
penting bagi pemerintah Tiongkok baik menghidupkan kembali perekonomian ataupun 
mengidentifikasi sumber legitimasi baru (Dreyer, 2016). 
 
Tiongkok harus mencari area pertumbuhan baru yang lebih bersifat berkelanjutan dengan 
memanfaatkan besarnya konsumen domestik, seperti industri olah raga. Industri olah raga 
telah lama memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian sebuah negara. 
Industri olah raga dan pengembangan ekonomi menunjukkan relevansi, bahwa mayoritas 
negara maju di dunia menggunakan industri olah raga sebagai salah satu sumber 
penghasilan terbesarnya. Dalam hal definisi, Piao Yingyu (dalam Yongping, 1998: 33) 
menekankan bahwa industri olah raga berarti pembuatan dan konsumsi produk dan layanan 
yang berkaitan dengan aktivitas olah raga. Industri olah raga diklasifikasikan menjadi 
industri performa olah raga, produksi olah raga dan penjualan olah raga. Performa olah raga 
meliputi pemain, penonton dan penyelenggara; produksi meliputi pembuatan dan desain 
produk; penjualan meliputi alat dan perusahaan untuk menjual produk-produk olah raga. 
Industri olah raga merupakan sektor layanan atau jasa yang penting dan merupakan salah 
satu industri ramah lingkungan. Perkembangan industri olah raga tidak hanya berkontribusi 
terhadap kesehatan masyarakat, namun juga meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan 
ekonomi domestik (Yang, 2014). Menjadikan industri olah raga sebagai industri strategis 
utama nasional merupakan upaya tak terelakkan dalam transformasi ekonomi Tiongkok. 
 
Pada 20 Oktober 2014, sebagai bagian dari agenda penanggulangan permasalahan 
pertumbuhan perekonomian nasional, serta mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan 
konsumsi domestik, Dewan Negara Tiongkok menetapkan kebijakan strategis nasional 
terkait industri olah raga, dengan judul Panduan Percepatan Pengembangan Industri Olah 
Raga dan Promosi Konsumsi Olah Raga, untuk menambah kecepatan pertumbuhan industri 
olah raga Tiongkok (Sun, 2014). Keputusan untuk menginisiasi reformasi pada sektor olah 
raga melalui Panduan Percepatan Pengembangan Industri Olah Raga dan Promosi 
Konsumsi Olah Raga menunjukkan upaya pemerintah Tiongkok untuk menghidupkan 
kembali perekonomian negara ataupun mengidentifikasi sumber legitimasi baru. 
Pemerintah Tiongkok telah bertekad untuk membentuk ulang olah raga, dari sebuah alat 
politik yang mendemonstrasikan superioritas Tiongkok, menjadi sebuah sektor ekonomi 
yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan (Fu, 2017: 74). Panduan Percepatan 
Pengembangan Industri Olah Raga dan Promosi Konsumsi Olah Raga menandai tonggak 
sejarah baru dalam perkembangan industri olah raga Tiongkok. Di antara sejumlah sektor 
industri lain, olah raga dipilih sebagai salah satu area baru potensi pertumbuhan, melihat 
potensinya yang telah banyak dibuktikan oleh negara-negara maju. Alasan lain yang melatar 
belakangi ekspektasi pemerintah Tiongkok terhadap industri olah raga adalah pertumbuhan 
cepat industri jasa dan layanan Tiongkok, dan keyakinan umum bahwa pertumbuhan 
industri layanan merupakan upaya terakhir dalam stagnansi ekonomi Tiongkok. Ini 
merupakan pertama kalinya olah raga diakui oleh tingkat tertinggi pemerintah Tiongkok 
sebagai sektor industri penting dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Dengan 
ditetapkannya Panduan Percepatan Pengembangan Industri Olah Raga dan Promosi 
Konsumsi Olah Raga, pemerintah berharap Tiongkok mampu menjadi pasar olah raga 
terbesar di dunia dalam 20 tahun kedepan. 
 



Dengan target pencapaian hingga tahun 2025, Panduan Percepatan Pengembangan Industri 
Olah Raga dan Promosi Konsumsi Olah Raga memiliki tiga tujuan utama: (1) industri olah 
raga mampu meraih angka lima triliun Renminbi atau sekitar 815 miliar Dollar Amerika 
Serikat, dengan nilai penghasilan sebesar 1,7 triliun Renminbi atau sekitar 1,2 hingga 1,5 
persen PDB nasional di tahun 2025; (2) untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran 
nasional, dan memiliki lebih dari 500 juta penduduk yang secara reguler berpartisipasi 
dalam aktivitas fisik dan olah raga; dan (3) memastikan lingkungan pemukiman baru 
mencakup fasilitas olah raga dengan membuat rata-rata area lapangan olah raga di Tiongkok 
menjadi lebih dari dua meter persegi per-kapita. 
 
Mengaitkan industri olah raga dengan reformasi dan pembangunan sepak bola domestik, 
impian perwujudan industri olah raga besar Tiongkok di masa depan terancam tidak dapat 
terpenuhi apabila sepak bola Tiongkok tidak berprestasi. Hal ini mengingat sepak bola 
menempati urutan pertama di antara seluruh olah raga internasional dan menghasilkan 
lebih dari 40 persen keuntungan dari seluruh industri olah raga (New China, 2015). Selain 
itu, Panduan Percepatan Pengembangan Industri Olah Raga dan Promosi Konsumsi Olah 
Raga secara spesifik mengidentifikasi sepak bola sebagai salah satu dari tiga olah raga kunci 
yang harus memimpin reformasi di Tiongkok, bersamaan dengan bola basket dan voli. 
Dewan Negara Tiongkok secara jelas bermaksud bahwa Program Reformasi dan 
Pembangunan Sepak Bola mampu menjadi contoh bagi reformasi sektor olah raga lain, 
untuk memungkinkan masyarakat Tiongkok dapat menikmati keuntungan yang didapat dari 
program reformasi dan meningkatkan kesejahteraan tiap anggota masyarakat Tiongkok 
secara umum. 
 
Setelah penetapan Panduan Percepatan Pengembangan Industri Olah Raga dan Promosi 
Konsumsi Olah Raga, terutama setelah dikeluarkannya Program Reformasi dan 
Pembangunan Sepak Bola, para miliarder langsung menanggapi dengan cepat mengenai 
industri olah raga dan terlebih dahulu fokus terhadap sepak bola. Hal ini terbukti dengan 
munculnya berbagai investasi miliarder Tiongkok terhadap klub sepak bola, baik klub 
domestik maupun klub besar Eropa. Beberapa tahun terakhir jelas terdapat investasi besar 
di Tiongkok dalam sektor sepak bola. Investor sepak bola lebih menunjukkan ambisi dan 
kemampuan secara finansial dibandingkan dengan olah raga lain di Tiongkok. Merujuk pada 
Bloomberg (dalam Pham, 2016), investor Tiongkok telah menghabiskan lebih dari dua miliar 
Dollar Amerika Serikat pada upaya akuisisi klub sepak bola besar Eropa sejak 2015. 
Beberapa pemilik perusahaan besar Tiongkok, seperti Ma Yun dengan Alibaba Group – 
pemilik saham Guangzhou Evergrande, Wang Jianlin dengan Wanda Group – pemilik 
saham Atletico Madrid, dan Zhang Jindong dengan Suning Group – pemilik saham Inter 
Milan, secara keseluruhan merupakan pemain aktif dalam kontestasi pembelanjaan properti 
sepak bola. Kekuatan finansial liga sepak bola profesional papan atas Tiongkok dan transfer 
pemain dengan nominal menakjubkan dalam beberapa tahun terakhir membuat klub-klub 
besar Eropa mulai memperhitungkan Tiongkok. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa 
industri olah raga di Tiongkok telah berubah dari “hampir tidak apa-apa” menjadi “hal besar 
berikutnya” dalam waktu relatif singkat. Maraknya bisnis olah raga di Tiongkok secara luas 
dikaitkan dengan promosi “top-down” pemerintah dengan serangkaian kebijakan yang 
dikeluarkan langsung dari pemerintah pusat. 
 
Alasan utama dari penekanan pemerintah Tiongkok terhadap industri olah raga tentu hadir 
dari dampak ekonomi. Du Fusheng (2005: 186-7) menganalisis keberhasilan fungsi yang 
dimainkan oleh industri olah raga dalam ekonomi Tiongkok dengan menyatakan: “Sebagai 
sebuah aktivitas yang terlibat dalam ekonomi nasional, industri olah raga merupakan 
industri baru potensial dengan nilai investasi sangat tinggi, dan merupakan poin 
pertumbuhan terkuat dalam pengembangan ekonomi Tiongkok”. Tidak diragukan lagi 
bahwa dalam dekade mendatang, industri olah raga akan menjadi salah satu industri 
ekonomi terbesar di Tiongkok dengan kemampuannya menarik investasi. Industri olah raga 
Tiongkok mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 18 persen dalam dekade 



terakhir, jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya di bawah 
sepuluh persen. Bahkan di tahun 2015, pertumbuhan industri olah raga Tiongkok sangat 
menakjubkan hingga mencapai angka 35,97 persen, dan menunjukkan jarak yang cukup 
jauh dalam skala perbandingan dengan sektor industri lain. 

 
Tabel III.1: Proporsi Nilai Penghasilan Industri Olah Raga terhadap PDB Tiongkok 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Nilai 

Penghasilan 

Industri 

Olah Raga 

(miliar RMB) 

274 313,6 356,3 404 549,4 

Proporsi 

terhadap PDB 

0,57% 0,59% 0,61% 0,64% 0,8% 

 
Sumber: Wu Yanhan, How Does China’s Sports Industry Drive its Relevant Industries and 

Further Pull the Whole National Economy (2015) 
 
Bagi dampak dari industri olah raga terhadap perekonomian sebuah negara, berbagai 
macam indeks berbeda cocok untuk diadopsi. Proporsi nilai penghasilan industri olah raga 
dalam perekonomian nasional Tiongkok digunakan untuk membuat pengenalan secara 
umum dari dampak industri olah raga. Tabel III.1 menunjukkan bahwa nilai penghasilan 
industri olah raga dan proporsinya terhadap PDB terus meningkat setiap tahun. Statistik 
menunjukkan bahwa industri olah raga Tiongkok menyumbang 0,5 persen dari PDB di 
tahun 2008. Diperlukan waktu sekitar lima tahun bagi Tiongkok untuk menaikkan angka 
tersebut menjadi 0,6 persen dan hanya dua tahun untuk menjadi 0,8 persen. Hal ini berarti 
tidak hanya semakin banyak masyarakat menikmati konsumsi terhadap industri olah raga, 
namun juga semakin banyak perusahaan yang berfokus terhadap industri olah raga. 
Tendensi pertumbuhan tersebut menunjukkan potensi industri olah raga di masa depan. 
 

Simpulan 
 

Berdasarkan pada tiga sub-bab pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 
diambil tiga inti utama. Poin pertama, konsep “Chinese Dream” menjadi panduan kerangka 
kerja kebijakan Xi Jinping. “Chinese Dream” diartikan Xi Jinping sebagai konsep untuk 
menyatukan masyarakat Tiongkok demi menggapai kebangkitan kekuatan nasional. Poin 
kedua, Xi Jinping berupaya membentuk Tiongkok sebagai “sports powerhouse” melalui 
penetapan Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola. Poin ketiga, Xi Jinping 
menetapkan industri olah raga sebagai alternatif baru dalam menghadapi perlambatan rata-
rata pertumbuhan tahunan PDB Tiongkok menjadi tujuh hingga delapan persen dari 
pertumbuhan tahunan dobel-digit dalam dua hingga tiga dekade terakhir. Hingga penulis 
menyimpulkan bahwa Presiden Xi Jinping berupaya untuk membangun sektor industri olah 
raga yang besar dan berkelanjutan sebagai alternatif baru dalam menghadapi permasalahan 
perlambatan ekonomi nasional Tiongkok, dengan membentuk Tiongkok sebagai “sports 
powerhouse” melalui Program Reformasi dan Pembangunan Sepak Bola, yang didasarkan 
pada gagasan-gagasan dalam “Chinese Dream” sebagai panduan kerangka kerja. 
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