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Presiden Jokowi menyempilkan bahasa isyarat dalam sambutannya
pada upacara pembukaan Asian Para Games 2018. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia -- Asian Para Games 2018 resmi dimulai usai Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo meresmikannya saat upacara pembukaan di Stadion Utama
Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (6/10). Menariknya, selain
mengucapkan kata-kata pembuka, Jokowi juga meresmikannya dengan menggunakan
bahasa isyarat yang lazim digunakan para penyandang tuna rungu.
Panggung yang digunakan berbentuk melengkung menyerupai garis ekuator yang melintasi
Indonesia yang merupakan zamrud khatulistiwa. Unsur tradisional mengawali pagelaran
upacara pembukaan Asian Para Games 2018.
'We Are One' adalah representasi semangat Indonesia Asian Para Games 2018. Kisah ini
mengangkat tentang bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman.
Mulai dari keberagaman suku dan budaya, sampai keberagaman agama dan
kepercayaannya melalu ikon bercahaya. Namun, dari keberagaman itu lahirlah persatuan
dalam wujud Pancasila.
Saat bendera Merah Putih dikibarkan, penyanyi cilik Shanna Shannon menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya. Di sisi lain, penari yang sebelumnya membawa ikon
bercahaya berlutut menerjemahkan lagu ke dalam bahasa isyarat universal dan
anak-anak dari Desa Bengkala, salah satu desa di Balaikota i menerjemahkannya dalam
Bahasa Kolok yang diakhiri dengan letupan kembang api.
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Lihat juga: Ejekan Noel Gallagher Dukung Mourinho Bertahan di Man United

Aktor Reza Rahadian dan aktivis Tuki Surya Sahetapy mempersembahkan dialog refleksi
kehidupan yang merangkul keberagaman. Dialog berakhir dengan formasi cahaya
berlambang Garuda.
Kemudian acara dilanjutkan dengan parade 43 negara peserta Asian Para Games 2018.
Menariknya, sebagai urutan keenam defile China masuk dengan membentangkan spanduk
bertuliskan "Hallo Indonesia".

Upacara pembukaan Asian Para Games 2018.
(Foto: CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Defile Indonesia menjadi kontingen terkahir di parade negara peserta. Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo pun bangun dari tempat duduknya sambil bertepuk
tangan dengan menggunakan bahasa isyarat.
Acara dilanjutkan dengan pidato dari Ketua Indonesia Asian Para Games Organizing
Committee (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari.
Lihat juga: Gol Ronaldo Bantu Juventus Tekuk Udinese, Madrid Kalah Lagi

"Indonesia adalah negara besar dengan 17 ribu pulau, 263 juta jiwa yang 30 juta di
antaranya penyandang disabilitas. Kami lahir dari suku, agama, ras berbeda dari berbagai
golongan. Termasuk anggota bangsa kami yang berkebutuhan khusus. Perbedaan itu yang
justru membuat negara kita besar. Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda kami tetap
satu, Indonesia," ucap Okto dalam sambutannya.
Okto menambahkan, duka akibat bencana di Lombok, Palu dan Donggala menjadi tekad
yang dibulatkan untuk kesuksesan acara ini. Sekaligus pelipur lara dan semangat bagi
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masyarakat yang tertimpa musibah.
"Indonesia untuk pertama kalinya jadi tuan rumah Asian Para Games. Bukan menang atau
kalah, tapi tinggikan nilai sportivitas, solidaritas, dan hubungan yang harmonis,"
tambahnya.

Foto: CNN Indonesia/ Hesti Rika Kontingen Indonesia keluar
terakhir pada defile Asian Para Games 2018.

Presiden Asia Paralympic Committee (APC) Majid Rashed mengungkapkan rasa
keprihatinan dan duka yang mendalam atas bencana gempa dan tsunami yang melanda
Sulawesi Tengah.
"Atas nama APC dan untuk orang-orang yang ada di Sulawesi Tengah, kalian akan ada di
pikiran dan doa kami," ungkap Rashed.
"Ini atlet dan negara terbanyak dalam sejarah Asian Para Games dan media terbanyak
yang memberitakan acara ini," imbuhnya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri sesi sambutan.
"Atas nama seluruh rakyat indonesia saya bangga menyambut kehadiran tamu-tamu
istimewa dari 43 negara. Melalui Asian Para Games 2018 ini kita ingin merayakan
persaudaraan. Kita menunjukkan kegigihan dan prestasi serta menjunjung tinggi
kemanusiaan. Mengucap Bismillahirrohmanirrohim saya nyatakan dengan resmi Asian
Para Games dibuka. Selamat berjuang, sukses," ucap Jokowi dalam pidatonya sambil
menggunakan bahasa isyarat.
Bulan Karunia Rudianti yang sebelumnya pernah berkirim surat ke Jokowi meminta
dibelikan kursi roda tampil dalam sebuah video yang mengisahkan persahabatannya
dengan orang-orang hebat. Bulan dan teman-temannya mengirimkan sebuah kotak berisi
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pesan bertuliskan 'Ability' kepada Jokowi dan berencana untuk menemui Presiden
secara langsung.

Jokowi saat memanah huruf D, I, dan S di pembukaan
Asian Para Games 2018. (CNN Indonesia Hesti Rika)

Bulan datang ke SUGBK, lalu mengajak Jokowi memanah huruf D, I dan S yang tersedia
supaya menjadi Abilily. Jokowi menghampiri Bulan di tengah panggung lalu melepaskan
jasnya untuk memanah bersama Bulan dan atlet panahan, Abdul Hamid.
Lihat juga: MU Kalahkan Newcastle 3-2, Sanchez Selamatkan Nasib Mourinho

Sekembalinya Jokowi ke tempat duduknya, penonton meneriaki 'Jokowi.. Jokowi..
Jokowi' sambil bertepuk tangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera APC
dan pembacaan sumpah atlet dan pelatih.
Upacara pembukaan Asian Para Games 2018 ditutup dengan menyalakan obor Paralympic
secara bergantian oleh tokoh-tokoh mulai dari Ketua National Paralympic Committee
(NPC) Senny Marbun, Menpora Imam Nahrawi, Pribadi (Sekretaris Umum NPC),
Soeharto (Peraih medali emas FESPIC Games 1977) dan Jendi Panggabean (Atlet renang
Paralimpik Indonesia).
Kemudian dilanjutkan dengan pesta kembang api dan ditutup dengan Song of Victory
yang merupakan theme song Asian Para Games 2018.
Asian Para Games 2018 digelar di Jakarta mulai 6-13 Oktober mendatang. Di edisi
ketiganya, Asian Para Games diikuti 43 negara Asia di 18 cabang olahraga dengan 512
nomor pertandingan. (bac)

4

