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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam dunia otomotif roda dua, kejuaraan balap Moto GP bisa 

disebut sebagai kasta tertinggi dalam ajang balap motor 

internasional, karena dalam penyelenggaraannya event ini banyak 

melibatkan perusahaan multinasional mulai dari Asia, Eropa, 

Amerika, negara peserta, negara penyelenggara,dan juga perusahaan 

sepeda motor kelas dunia yang menjadi peserta didalamnya. 

Umumnya negara yang telah menyadari hal itu ingin memanfaatkan 

momen tersebut untuk memenuhi kepentingan dan tujuannya. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam pembahasan mengenai ilmu hubungan 

internasional, diplomasi merupakan subyek pembahasan yang 

familiar. Secara harfiah diplomasi dapat diartikan sebagai upaya-

upaya pendekatan (approach) yang dilaksanakan baik oleh 

individu, kelompok maupun negara terhadap obyek yang dituju 

untuk mencapai suatu tujuan kepentingan tertentu. Sedangkan 

menurut Geoffrey McDermott, diplomasi adalah pertimbangan 

dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing 

Negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin 

memelihara/mengembangkan posisinya dalam kancah 

internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya, akan lebih 

baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini 

(McDermott, 1973). Dalam ruang lingkup kenegaraan sendiri, 

diplomasi adalah pelaksanaan politik luar negeri suatu negara 

terhadap negara lain yang pada prakteknya lebih mengedepankan 

seni bernegosiasi. Pada hakikatnya, kegiatan dan proses 

berdiplomasi dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai 

national interest, karena pada dasarnya setiap negara di dunia ini 

mempunyai kepentingan nasional yang berbeda. Sedangkan 

diplomasi publik dapat diartikan sebagai proses komunikasi 

pemerintah kepada publik mancanegara dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, 

kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

negaranya (Jay, 2006). 
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Pada era globalisasi ini aktivitas diplomasi telah 

berkembang luas seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu 

dalam hubungan internasional. Bentuk diplomasi yang awalnya 

hanya berupa diplomasi resmi yang bersifat konvensional, pada 

masa kini telah berkembang dan berefek pada bentuk-bentuk 

diplomasi lain yang lebih bersifat tidak kaku dan fleksibel. Salah 

satu bentuk diplomasi yang belakangan ini diperhitungkan 

keberadaannya adalah diplomasi melalui event olahraga. Saat ini 

event olahraga baik yang berbasis nasional maupun internasional 

tidak hanya mengenai aspek sportifitas semata, namun telah 

menjalar pada aspek politik, keamanan, sosial budaya serta 

ekonomi. Olahraga sekarang ini dianggap sebagai salah satu 

sarana yang potensial dalam hubungannya dengan kegiatan 

diplomasi. Event seperti Olimpiade, Piala Dunia (World Cup), 

dan SEA Games merupakan beberapa contoh event olahraga 

bertaraf internasional yang tingkat prestisiusnya tergolong tinggi. 

Begitupun sama halnya dengan Moto Grand Prix atau biasa 

disebut juga Moto GP adalah event berkelas internasional yang 

sangat diperhitungkan. Dalam dunia otomotif roda dua, 

kejuaraan balap Moto GP bisa disebut sebagai kasta tertinggi 

dalam ajang balap motor internasional, karena dalam 

penyelenggaraannya event ini banyak melibatkan perusahaan 

multinasional mulai dari Asia, Eropa, Amerika, negara peserta, 

negara penyelenggara,dan juga perusahaan sepeda motor kelas 

dunia yang menjadi peserta didalamnya.  

Keterlibatan Malaysia dalam penyelenggaraan MotoGP 

dimulai pada tahun 1991, ketika Komisi Grand Prix 

Internasional mengikutsertakan Malaysia sebagai salah satu 

negara penyelenggara kejuaraan MotoGP pada kalender musim 

1991 (de Carli, 2008). Malaysia adalah salah satu negara di 

wilayah Asia Tenggara yang mempunyai kesempatan menggelar 

kejuaraan balap motor kelas dunia ini. MotoGP yang sering 

disebut juga Motor Grand Prix mengacu pada kelas puncak dari 

balap motor. MotoGP pada musim balap 2017 diselenggarakan 

sebanyak 18 seri di 14 negara yang berbeda yaitu Qatar, 

Argentina, Amerika Serikat, Perancis, Italia, Belanda, Jerman, 

Republik Ceko, Austria, Inggris, Jepang, Australia, Malaysia, 

dan Spanyol yang menggelar tiga kali perlombaan. Setengah dari 
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negara-negara penyelenggara tersebut terletak di Eropa dan 

Amerika selain Jepang, Malaysia, dan Qatar. Dimasukkannya 

Malaysia ke dalam daftar negara-negara penyelenggara MotoGP 

menjadikan negara ini sebagai salah satu negara di kawasan Asia 

Tenggara yang diberi kehormatan oleh Komisi Grand Prix 

Internasional. Malaysia adalah negara di kawasan Asia Tenggara 

yang pertama kali dan sampai sekarang masih menggelar 

kejuaraan balap motor bergengsi ini.  

MotoGP pada saat ini mempunyai arti penting bagi 

negara-negara yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 

dengan dunia otomotif karena banyak sekali pihak yang terlibat 

didalamnya, karena dalam penyelenggaraannya, event ini banyak 

melibatkan perusahaan multinasional mulai dari Asia, Eropa, 

Amerika, negara peserta, negara penyelenggara, dan juga 

perusahaan sepeda motor kelas dunia yang menjadi peserta 

didalamnya. Disamping itu juga masih banyak juga sponsor-

sponsor yang berada dibalik layar pergelaran Moto GP tersebut. 

Dari beberapa hal tersebut dapat diperkirakan betapa banyaknya 

aliran dana dan pihak-pihak yang turut berkepentingan dalam 

Grand Prix motor ini,sehingga event ini selalu menarik untuk 

diperebutkan penyelenggaraannya oleh negara-negara yang 

merasa mampu untuk menyelenggarakan Grand Prix ini. Hal ini 

tidak terlepas dari fakta bahwa saat ini MotoGP merupakan 

kejuaraan olahraga otomotif dengan level tertinggi yang menarik 

banyak sponsor untuk berinvestasi didalamnya. 

Salah satu faktor vital yang menjadi pendukung 

terselenggaranya  MotoGP di Malaysia adalah berlangsungnya 

modernisasi. Dilihat dari sektor pembangunan, Malaysia 

memiliki tingkat pembangunan yang sangat baik, terlebih 

dengan adanya investasi dari negara Jepang dalam bidang 

industri dan teknologi sehingga Malaysia cukup terbantu dalam 

bidang perekonomiannya. Walaupun akhirnya Malaysia juga 

ikut terdampak krisis, namun Malaysia saat ini telah bangkit dan 

tetap memiliki tingkat investasi yang tinggi dan pembangunan 

nasionalnya termasuk mengalami kemajuan yang stabil. Hal ini 

disebabkan banyaknya ekspatriat yang sebagian besar berasal 

dari Eropa yang bekerja di Malaysia sehingga fasilitas yang 

tersedia di kota Kuala Lumpur pun turut mengalami banyak 
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kemajuan. Pembangunan sirkuit Sepang yang berlokasi didekat 

Kuala Lumpur juga memicu pertumbuhan investasi hotel-hotel 

kelas dunia karena kota utama tersebut biasa digunakan untuk 

menggelar event-event besar tingkat dunia seperti Formula1, 

Superbike dan event-event lainnya. 

Grand Prix Malaysia diselenggarakan pertama kali pada 

tahun 1991 di Sirkuit Shah Alam yang merupakan sirkuit balap 

di Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1999 Malaysia 

memindahkan lokasi kejuaraan balap motor ini ke lokasi yang 

baru yaitu sirkuit Sepang yang lokasinya berjarak sekitar 85 km 

di sebelah selatan Kuala Lumpur (de Carli, 2007). Lokasi sirkuit 

ini terletak cukup jauh dari Ibukota Negara Malaysia, Kuala 

Lumpur, akan tetapi sangat dekat dengan bandara Kuala Lumpur 

International Airport (KLIA). Hal ini dibuat secara sengaja 

karena pada sirkuit modern dirancang untuk memudahkan akses 

para tamu internasional yang datang dengan waktu yang cukup 

singkat sekitar 20 menit. Sirkuit Sepang diresmikan oleh Perdana 

Menteri Malaysia yang ke-4 Dr Mahathir Bin Mohamad pada 7 

Maret 1999 setelah menempuh waktu pembangunan hanya 

dalam waktu 14 bulan. Sirkuit ini kemudian dipergunakan untuk 

menyelenggarakan MotoGP pada tanggal 20 April 1999. 

Dalam kurun waktu yang sama pemerintahan Malaysia 

bekerjasama TBWA- ISC, yang merupakan sebuah perusahaan 

advertising internasional, menciptakan sebuah nation branding 

untuk Malaysia yang bertajuk “Truly Asia”, slogan ini adalah 

nation branding yang dibuat agar Malaysia memiliki suatu 

identitas yang unik dan menarik di lingkungan global. Hal ini 

adalah efek dari terjadinya krisis perekonomian dunia pada tahun 

1997-1998 yang memberi dampak terhadap turunnya angka 

pariwisata di Malaysia, sehingga Malaysia sebagai negara 

berkembang yang mengutamakan bidang pariwisatanya sebagai 

sumber devisa merasa perlu untuk memiliki nation branding 

untuk merepresentasikan image yang ingin ditonjolkan yaitu 

multikulturalisme. 

Pada penyelenggaraan MotoGP setiap tahunnya, biasanya 

Malaysia mendapatkan jadwal untuk menyelenggarakan 

MotoGP pada bulan Oktober, berurutan dengan penyelenggaraan 

MotoGP Jepang dan Australia yang biasanya diselenggarakan 
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seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya, pengaturan 

jadwal penyelenggaraan tersebut dilakukan karena jarak antara 

ketiga negara relatif berdekatan, dan juga berhubungan dengan 

pengangkutan logistik semua peserta dan sponsor yang terlibat 

didalamnya. Malaysia telah menjadi penyelenggara MotoGP 

sejak tahun 1991-2017, dan sejak 1999-2017 penyelenggaraan 

MotoGP telah diadakan di sirkuit Sepang yang merupakan 

sirkuit modern pertama di kawasan Asia Tenggara. Sirkuit 

Sepang adalah sebuah megaproyek yang diproyeksikan sebagai 

momentum awal bagi Malaysia untuk mendapatkan pengakuan 

dari dunia internasional bahwa Malaysia adalah negara yang 

serius terhadap cita-cita bangsa untuk menjadi negara maju. 

Kemajuan negara-negara tetangga yang pesat dalam sektor 

pembangunan telah berdampak pada posisi Malaysia di dunia 

Internasional yang tertinggal dibawah pesatnya pembangunan 

negara tetangga. 

Diselenggarakannya MotoGP di Malaysia memberikan 

kesempatan bagi Malaysia untuk memperkenalkan diri kepada 

dunia internasional bahwasannya ada negara di kawasan Asia 

Tenggara yang dipandang sebagai kawasan negara berkembang 

yang mampu untuk menjadi negara penyelenggara MotoGP. 

 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : “bagaimana peran 

penyelenggaraan MotoGP sebagai media dalam diplomasi 

kebudayaan Malaysia?”   

 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut diatas, maka 

dalam penulisan ini konsep yang akan digunakan adalah  Konsep 

Kepentingan Nasional, Konsep Diplomasi Kebudayaan, dan 

konsep Nation Branding. Konsep ini diharapkan dapat 

menjelaskan dan menggambarkan kepentingan-kepentingan 

Malaysia dalam penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Sepang. 
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1. Konsep Kepentingan Nasional 
 

a. Menurut H.J Morgenthau : Kepentingan nasional adalah 

usaha negara untuk mengejar power, dimana power 

adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan 

memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain 

(Mas’oed, 1990). 

b. Menurut K.J Holsti : kepentingan nasional mencakup 

empat unsur, yakni: 

1) Security (Keamanan) : Merupakan tujuan utama dari 

setiap negara untuk mempertahankan diri (Self 

Defence), dalam artian untuk melindungi penduduk, 

wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang 

membahayakan dan bukan hanya dalam perang dan 

juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga 

termasuk dalam hal penduduk, pemerintah, ekonomi 

serta ideologi. 

2) Autonomy (Otonomi) : Kemampuan untuk 

memformulasikan kebijakan domestik dan luar 

negerinya berdasarkan pada prioritas pemerintah 

sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan 

untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari 

negara lain. 

3) Welfare (Kesejahteraan) : Faktor yang menjadi tolak 

ukur keberhasilan dari suatu negara. Sebagai contoh 

adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan 

militer besar namun tidak memperhatikan 

kesejahteraan rakyatnya nerupakan kelompok 

golongan negara yang kurang baik. Sedangkan 

negara yang memiliki kekuatan militer kurang kuat 

namun memperhatikan kesejahteraan rakyatnya 

adalah negara yang baik. 

4) Prestigious (Prestise) : Keunggulan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan 

yang penting, selain pandangan tradisional yang 

menganggap sumber utama status adalah kekuatan 

militer. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan 

oleh negara-negara semi peri-peri untuk menjadi 
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negara pusat, negara berkembang atau pinggiran 

untuk menjadi negara maju (Holsty, 1978). 

c. Menurut Jack C.Plano dan Roy Olton : “Kepentingan 

nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi 

merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital 

bagi negara. Unsur tesebut mencakup kelangsungan 

hidup antar bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan 

wilayah, keamanan militer, dan keseahteraan ekonomi” 

(Plano, 1999). 

Merujuk pada konsep diatas,dapat di dilihat bahwa 

pada dasarnya  kepentingan suatu negara didalam kehidupan 

masyarakat internasional tidak terlepas dari dua hal yang 

menjadi tujuan negara tersebut,yaitu peningkatan 

kesejahteraan ekonomi dan prestise. MotoGP merupakan 

event berskala internasional yang penyelenggaraannya 

melibatkan banyak pihak,mulai dari individu, perusahaan 

multinasional, negara, maupun masyarakat internasional 

yang juga ikut menyaksikan. Dengan kemasan yang 

profesional dan rapi, MotoGP akan memberi dampak positif 

yang besar terhadap penyelenggaranya, dalam hal ini adalah 

negara Malaysia sebagai salah satu negara penyelenggara.  

Dengan demikian diharapkan kepentingan nasional 

negara Malaysia akan tercapai. 

 

a. Kesejahteraan (welfare) 

Pada awal kemerdekaannya, Malaysia adalah 

negara yang memusatkan kegiatan ekonominya pada 

sektor agrikultur dan pertambangan, namun industri ini 

mulai mengalami penurunan pada tahun 1970, sehingga 

kemudian memunculkan ide bahwa pariwisata dapat 

dikembangkan sebagai komoditas baru untuk menunjang 

sektor perekonomiannya. Meningkatnya jumlah 

kunjungan turis mancanegara pada saat penyelenggaraan 

event dunia, dalam hal ini adalah MotoGP di sirkuit 

Sepang  akan meningkatkan pendapatan devisa negara. 

Masuknya sponsor, penayangan secara langsung, dan 

penjualan merchandise akan turut masuk menjadi 

pendapatan kas negara disamping masuknya sponsor. 
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Aktivitas di bidang perhotelan, restoran, dan mall tentu 

juga akan meningkat dan berarti juga meningkatnya 

pendapatan di sektor itu. Selain itu kejuaraan ini juga 

akan mengundang aktor-aktor bisnis yang akan 

menggunakan naluri bisnisnya melalui penjualan 

souvenir, produk-produk lokal yang terkait, dan juga 

penjualan jasa melalui transportasi dan penginapan. 

Tentu saja yang paling diharapkan disini adalah 

masuknya investasi 

 

b. Status (prestige) 

Setiap negara tentunya ingin dipandang dengan 

citra yang baik oleh negara lain. Menurut pandangan 

tradisional, sumber utama dari status adalah unjuk 

kekuatan militer dan kekuasaan. Namun seiring dengan 

perkembangan jaman maka keunggulan di berbagai 

bidang kehidupan juga berperan penting dalam 

meningkatkan prestise suatu bangsa, hal tersebut antara 

lain seperti tingkat perekonomian,kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bahkan prestasi dalam bidang 

olahraga.  Saat ini penyelenggaraan MotoGP dipandang 

memiliki efek yang besar terutama bagi negara 

penyelenggaranya karena popularitasnya yang sangat 

tinggi. Penyelenggaraan MotoGP sepang merupakan 

salah satu upaya dari negara Malaysia untuk 

meningkatkan citranya agar dipandang sebagai negara 

berkembang yang telah berhasil membangun negaranya 

menjadi modern, kaya, dan maju oleh masyarakat 

internasional. Karena meskipun saat ini Malaysia 

merupakan negara berkembang, namun Malaysia 

mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara 

penyelenggara lain yang telah memiliki predikat sebagai 

negara maju. Penyelenggaraan MotoGP Malaysia akan 

menaikkan citra  Negara Malaysia di dunia internasional 

karena disiarkan secara global. Secara garis besarnya, 

dengan menjadi negara penyelenggara MotoGP, maka 

Malaysia akan mendapat ruang publikasi internasional 

yang sangat besar. Walaupun penyelenggaraan MotoGP 
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di Malaysia hanya satu kali dalam satu tahun, akan tetapi 

MotoGP itu sendiri berlangsung selama sembilan bulan. 

Artinya, publikasi kepada Malaysia pun akan berlanjut 

sepanjang musim balap masih bergulir.  

 

2. Konsep Diplomasi Kebudayaan 

Dalam membina hubungan antara suatu negara dengan 

negara yang lain diperlukan suatu metode atau cara agar 

suatu hubungan antar bangsa dapat terjalin dengan baik, 

saling menguntungkan, dan saling pengertian. Diplomasi 

kebudayaan merupakan cara lama dan didalam literatur 

diplomasi kebudayaan telah disebutkan sebagai Cultural 

Techniques in Foreign Policy tetapi merupakan cara baru 

bagi negara berkembang (Roy, 1995). Diplomasi secara 

konvensional diartikan sebagai usaha suatu negara untuk 

memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan 

internasional (Holsty, 1978). Sedangkan kebudayaan secara 

makro diartikan sebagai keseluruhan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar (Kuntjaraningrat, 1979). Secara 

mikro kebudayaan biasanya dimanifestasikan dalam 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Dengan 

demikian diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai 

usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya melalui dimensi budaya, baik secara mikro 

seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian 

maupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri yang utama, 

misalnya dengan propaganda dan lain-lain yang dalam 

pengertian konvensional dianggap sebagai bukan politik, 

ekonomi ataupun militer (Warsito, 2007). Diplomasi 

kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek 

kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional 

dalam percaturan masyarakat internasional. Diplomasi 

kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk 

memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa (Alfian, 

1991). 
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Aktor-aktor dari diplomasi kebudayaan bisa 

diperankan oleh Pemerintah maupun lembaga non-

pemerintah, individual maupun kolektif, atau setiap warga 

negara. Oleh karena itu pola hubungan diplomasi 

kebudayaan antar bangsa bisa terjadi antara pemerintah-

pemerintah, pemerintah-swasta, swasta-swasta, pribadi-

pribadi, pemerintah-pribadi, dan seterusnya. Sasaran utama 

diplomasi kebudayaan sendiri adalah pendapat umum, baik 

pada level nasional maupun internasional,  dengan harapan 

pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para 

pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi 

internasional.  

Tujuan-tujuan diplomasi kebudayaan yang selama ini 

dilakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan, 

penyesuaian, bujukan, ancaman, hegemoni atau subversi. 

Untuk menjelaskan hubungan antara situasi, bentuk, dan 

sarana dari diplomasi kebudayaan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel  1. Hubungan antara situasi, bentuk, tujuan, dan 

sarana Diplomasi Kebudayaan 
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Keterangan: 

 

a. Semakin negatif bentuk hubungan diantara dua bangsa 

atau lebih,maka akan semakin intensif atau semakin 

bentuk diplomasi kebudayaan yang digunakan. 

b. Dalam pengertian awam atau konvensional, diplomasi 

kebudayaan dikenal ada saat terjadi keadaan damai saja. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 

berbagai macam bentuk dari diplomasi kebudayaan yang 

dapat dilakukan oleh suatu negara, dan penyelenggaraan 

MotoGP dapat digolongkan dalam diplomasi kebudayaan 

yang dilakukan dalam situasi damai, dalam bentuk eksebisi, 

dan kompetisi yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan 

dari dunia internasional dengan sarana yang digunakan 

adalah olahraga.  

Eksebisi adalah bentuk dari diplomasi paling 

konvensional, sedangkan diplomasi modern adalah 

diplomasi secara terbuka yang menganut dasar eksebionistik 

dan transparan. Eksebionistik memiliki arti bahwa setiap 

negara dianggap mempunyai keinginan, bahkan merupakan 

sebuah keharusan untuk selalu pamer tentang “sesuatu yang 

memiliki nilai keunggulan” tertentu yang dimilikinya 

sehingga pada akhirnya citra atau prestige dari bangsa yang 

bersangkutan dapat memperoleh kehormatan yang lebih 

tinggi. Transparan karena kemajuan teknologi informasi 

mengakibatkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam 

suatu negara tertentu dapat diketahui negara lain. Kompetisi 

adalah salah satu bentuk lain dari diplomasi kebudayaan 

yang berarti persaingan atau pertandingan. Dalam konteks 

ini pertandingan tersebut disajikan melalui sarana olahraga. 

Kompetisi tersebut,baik dalam bentuk pertandingan ataupun 

persaingan antar negara-bangsa, dianggap sebagai salah satu 

bentuk diplomasi kebudayaan, karena didalamnya terdapat 

sistem nilai yang paling esensial dalam me manage kekuatan 

nasional masing-masing negara dalam rangka mengungguli 

bangsa lain. Esensi dari managemen kekuatan nasional ini 
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tidak lain adalah pemanfaatan diplomasi kebudayaan 

(makro) dalam diplomasi. Upaya Malaysia untuk 

menyelenggarakan MotoGP di Sirkuit Sepang dapat 

dikatakan sebagai budaya, pengadaan fasilitas olahraga 

bertaraf internasional, penataan sirkuit yang berkesan 

megah, hospitality yang nyaman, dan pelayanan di dalam 

sirkuit dengan membawa budaya melayu merupakan 

cerminan diplomasi kebudayaan. Hal-hal tersebut dapat 

dikatakan sebagai diplomasi kebudayaan karena didalamnya 

terkandung unsur budaya. Penyelenggaraan MotoGP sendiri 

adalah merupakan sebuah kebudayaan sehingga unsur-unsur 

yang ada didalamnya bisa disebut sebagai sebuah budaya.  

Penyediaan fasilitas yang bernilai tinggi dan maju 

adalah bentuk dari majunya sebuah peradaban dan 

kebudayaan di suatu negara. Pembuatan Sirkuit Sepang di 

Malaysia pada akhir dekade tahun 1990-an merupakan 

perwujudan dari majunya peradaban Malaysia. Malaysia 

membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menghadirkan 

sebuah fasilitas olahraga yang berkelas internasional dengan 

fasilitas serba modern dan untuk memilikinya diperlukan 

kemampuan dan teknologi yang tinggi. 

Dengan teknologi maju yang diaplikasikan ke sebuah 

sarana olahraga seperti Sirkuit Sepang, Malaysia berusaha 

menaikkan citranya dikawasan Asia dan kawasan Asia 

Tenggara, hal tersebut merupakan suatu keunggulan dari 

Malaysia agar tidak kalah dengan negara-negara lain dimana 

Malaysia tidak mau dipandang sebelah mata di kawasan 

Asia. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaring opini 

masyarakat internasional tentang kemajuan di Malaysia dan 

membuat harga diri Malaysia terangkat. Dengan berbagai 

fasilitas modern yang mempunyai keunggulan sarana 

teknologi maju di Sirkuit Sepang merupakan citra positif 

yang membuat pemerintah Malaysia ingin menggelar suatu 

event yang bertaraf internasional. 

Sejak awal berdirinya, Sirkuit Sepang telah menggelar 

event internasional seperti penyelenggaraan event MotoGP, 

hal ini tentunya menunjukkan kekuatan Malaysia ke dunia 

Internasional, karena Malaysia mampu untuk membangun 
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sirkuit yang paling modern di Asia Tenggara. Sirkuit ini 

dibangun di dekat Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Cyberjaya, 

tiga kota ini adalah tiga kota modern di Malaysia yang moda 

transportasi umumnya terintegrasi dengan baik. Tentu saja 

hal ini adalah refleksi tingkat kemajuan peradaban Malaysia. 

Dengan dukungan Pemerintahannya dan kemajuan teknologi 

informasi pada zaman ini, maka tidaklah sulit bagi Malaysia 

untuk menunjukkan keunggulan mereka. Selain dengan 

kedatangan wisatawan ke negara mereka, jaringan informasi 

digital yang serba modern juga memudahkan orang-orang 

dari seluruh belahan dunia dengan mudah mengenal 

Malaysia . 

Penyelenggaran MotoGP Malaysia mempunyai peran 

penting sebagai sarana diplomasi kebudayaan untuk 

mencapai kepentingan Malaysia yaitu menunjukkan bahwa 

Malaysia tidak kalah dengan negara-negara tuan rumah 

lainnya yang mempunyai predikat sebagai negara maju yang 

sebagian besar adalah negara-negara di kawasan Eropa.  

 

3. Konsep Nation Branding 

Nation branding merupakan suatu konsep mengenai 

hubungan antar publik yang dapat membentuk opini 

terhadap pencitraan suatu negara. Pembentukan citra suatu 

negara tersebut dilakukan baik secara internal maupun 

eksternal berbasis pada nilai dan persepsi positif yang 

dimiliki sehingga mendapatkan posisi diantara negara-begara 

lain di dunia. Penulis dari buku Diplomacy in a Globalizing 

World mendefinisikan nation branding sebagai "penerapan 

konsep dan teknik pemasaran perusahaan ke dalam lingkup 

negara, demi kepentingan meningkatkan reputasi mereka 

dalam hubungan internasional." (Kerr, 2013). Sesuai dengan 

definisinya, nation branding mempunyai fungsi untuk 

membangun, mengembangkan, dan mempertahankan 

pencitraan (reputasi) yang baik mengenai suatu negara. Teori 

ini berdasarkan pada hasil observasi dan penelitian yang 

menyatakan bahwa kesuksesan suatu negara dalam 

berkompetisi di pasar global sangat dipengaruhi oleh brand 

image negara tersebut. Bahkan, dikatakan bahwa branding 
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dan image dari suatu negara ditambah dengan transfer yang 

sepadan antara image tersebut kepada produk-produk yang 

dihasilkan adalah sama pentingnya dengan produk yang 

dihasilkan oleh negara itu sendiri. Salah satu negara di 

kawasan Asia yang berhasil membangun nation brandingnya 

adalah Malaysia dengan slogannya “Malaysia Trully Asia”. 

Malaysia “Truly Asia” digunakan oleh bangsa Malaysia 

sebagai suatu identitas yang mencerminkan heterogenitas 

masyarakat modern serta multikulturalisme masyarakat adat 

dan etnis- etnis yang ada di Malaysia. Keanekaragaman yang 

dimiliki tersebut diwadahi oleh pemerintah dengan tidak 

hanya menamakan dirinya sebagai “bangsa Malaysia” 

namun dengan memperkenalkan diri kepada dunia bahwa di 

dalam Malaysia wisatawan dapat menemui berbagai macam 

suku budaya maupun etnis yang ada di kawasan Asia 

Tenggara. Malaysia mampu mengembangkan negaranya 

dengan baik melalui usaha brandingnya. Ia mampu 

membangun prasarana dan meyakinkan dunia untuk 

menggelar event-event dunia seperti Formula one dan balap 

motoGP. Dalam penyelenggaraan MotoGP sendiri, panitia 

penyelenggara membuka lowongan kepada setiap warga 

Malaysia tanpa adanya pembatasan suku ataupun etnis untuk 

berperan serta dalam penyelenggaraan event tahunan ini. 

Sehingga pada saat penyelenggaraan akan mudah ditemukan 

pekerja ataupun volunteer dari berbagai macam suku 

maupun etnis yang ada di Malaysia. Sedangkan dari sisi 

penonton lokal yang datang menonton, akan mudah juga 

ditemukan bahwa ada berbagai macam suku maupun etnis 

yang datang untuk menyaksikan event tersebut. 

  

D. Hipotesis 
Dari  latar belakang masalah yang ada serta landasan 

pemikiran yang penulis gunakan,penulis mencoba menemukan 

jawaban sementara, yaitu: 

1. Pemerintah Malaysia menggunakan event MotoGP di sirkuit 

Sepang sebagai salah satu upaya untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya yaitu: 
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2. Penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Sepang merupakan 

sebuah event olahraga yang mempunyai prestise tinggi dan 

mendatangkan banyak wisatawan mancanegara untuk 

Malaysia. 

3. Terselenggaranya pergelaran MotoGP ini dapat dijadikan 

sebagai simbol untuk membangun citra Malaysia sebagai 

sebuah negara yang dipandang mempunyai peradaban 

modern, maju, dan sejahtera. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penulisan yang dipergunakan untuk mengkaji 

permasalahan dalam skripsi ini adalah teknik library research 

atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, 

mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari dokumen-

dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, 

buku, artikel, surat kabar, majalah, internet, serta berbagai media 

lain. Dan sumber-sumber lain yang relevan yang akan 

menjadikan penelitiaan ini sebagai suatu penelitian ilmiah. 

 

F. Jangkauan Penelitian 
Untuk mempermudah penelitian agar tetap terfokus dan 

menghindari kesulitan dalam mencari data, maka penulis 

membatasi jangkauan penelitian. Penulisan ini akan membahas 

tentang masalah dan manfaat penyelenggaraan MotoGP sebagai 

bagian dari Diplomasi Kebudayaan  Malaysia dengan  

pengambilan data dimulai dari tahun 2010 sampai 2017 sebagai 

batasan pengambilan data. Namun tidak menutup kemungkinan 

untuk mengambil data tahun-tahun sebelumnya sebagai tinjauan 

historis untuk menjelaskan uraian jika diperlukan. 

 

G. Sistematika Penulisan 
BAB II  Menjelaskan tentang Sejarah dan dinamika 

pembangunan Malaysia, antara lain: sejarah Malaysia, 

perkembangan ekonomi hingga munculnya Sistem Ekonomi 

Baru serta perkembangan pariwisata sebagai sumber ekonomi 

baru Malaysia 

BAB III Menjelaskan sejarah MotoGP  dan 

perkembangannya, proses Malaysia menjadi penyelenggara, 
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pelaksanaan MotoGP Malaysia, dan Penghargaan yang diterima 

Malaysia. 

BAB IV Menjelaskan tentang MotoGP sebagai diplomasi 

olahraga Malaysia, pengaruh penyelenggaraan MotoGP terhadap 

citra Malaysia, dan hasil-hasil yang dicapai Malaysia melalui 

penyelenggaraan MotoGP 

BAB V  Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




