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BAB IV 

KEPENTINGAN MALAYSIA DALAM 

PENYELENGGARAAN MOTOGP 
 

Penyelenggaraan MotoGP tidak serta merta memberikan 

perubahan terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Malaysia. 

Setelah melalui musim penyelenggaraan yang cukup lama, Malaysia 

mulai memasuki masa-masa keemasan menjadi negara 

penyelenggara MotoGP. Dengan waktu penyelenggaraan yang 

minim, Malaysia berhasil mendatangkan puluhan ribu manusia ke 

negaranya, yang tentunya juga mempunyai efek lain terhadap 

perekonomian Malaysia.  

 

A. MotoGP Sebagai Diplomasi Olahraga Malaysia. 

Pada hakekatnya, setiap negara di dunia akan selalu 

berhubungan dengan negara lain karena saling membutuhkan. 

Hal ini dilakukan agar negara dapat bertahan ditengah 

modernisasi dunia yang berjalan dengan sangat cepat. Hubungan 

bilateral antar negara tersebut dapat terjadi dalam berbagai 

aspek, antara lain hubungan bilateral dalam aspek perekonomian, 

aspek politik, aspek sosial dan budaya yang terus terjadi berkat 

adanya diplomasi yang intens, dan berkelanjutan yang dilakukan 

oleh para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Menurut 

Effendi dalam jurnalnya yang berjudul “E-Diplomacy Sebagai 

Sarana Promosi Potensi Daerah”, “diplomasi merupakan salah 

satu instrumen penting dalam pelaksanaan politik luar negeri 

sebuah negara yang dijadikan sebagai alat utama dalam usaha-

usahanya untuk mencapai kepentingan nasional. Melalui 

diplomasi inilah, sebuah negara dapat membangun image atau 

citra tentang dirinya dalam kerangka membangun nilai tawar 

atau state branding” (Effendi, 2008). Sedangkan 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, 
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ekonomi ataupun militer (Warsito & Kartikasari, 2007). 

Kepentingan nasional menurut teori Daniel S. Papp menyatakan 

bahwa dalam national interest terdapat beberapa aspek, seperti 

ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas 

dan legalitas (Papp, 1988). Seiring dengan berakhirnya Perang 

Dunia II, Negara-negara tidak lagi menekankan pada kekuatan 

militer dalam usaha mengejar kepentingan nasionalnya, 

melainkan juga pada kebudayaannya. Joseph, S. Nye, Jr. 

menyatakan bahwa sumber kekuatan sebuah Negara pasca 

Perang Dunia II tidak hanya bergantung pada kekuatan militer 

saja melainkan pada sumber lain seperti budaya dan kebiasaan 

yang disebut Soft Power (Nye, 2004). Malaysia sebagai negara 

yang lahir setelah selesainya Perang Dunia II benar-benar 

menyadari hal tersebut, sehingga Malaysia sebagai negara 

berkembang lebih mengutamakan soft power diplomacy sebagai 

cara berdiplomasi dalam kehidupan internasionalnya. Sementara 

itu sejalan dengan munculnya era globalisasi, aktor-aktor yang 

dapat digolongkan menjadi pelaku hubungan internasional juga 

semakin luas, pada masa kini aktor-aktor pelaku hubungan 

internasional bukan hanya meliputi negara (state actors) saja 

namun kini telah meluas pada aktor-aktor selain negara (non-

state actors) seperti organisasi internasional, LSM, MNCs, 

media, kelompok kepentingan, dan individu sehingga membawa 

perubahan dalam praktek hubungan internasional. Hal ini 

menjadikan hubungan antara state actors dan non-state actors 

atau Second Track Diplomacy kini menjadi semakin berkembang 

karena dapat dilakukan aktor-aktor non pemerintah mulai dari 

masyarakat kelas tinggi hingga akar rumput, dan hal ini terbukti 

efektif dalam mempromosikan negara di kancah internasional. 

Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai subyek pelaksanaan 

Second Track Diplomacy adalah olahraga balap motor berkelas 

internasional. Hal ini disebabkan karena kejuaraan balap motor 

saat ini adalah olahraga yang diminati oleh banyak masyarakat 

dunia.  Pada umumnya masyarakat dunia familiar dengan 

olahraga balap motor. Jikapun sebagian tidak menggemari atau 

tidak dapat melakukannya, setidaknya mereka mengetahui 

tentang adanya olahraga ini. Sehingga tidak bisa dipungkiri 

bahwa balap motor adalah olahraga yang cukup tinggi tingkat 
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kepopulerannya di dunia. Semua kalangan baik tua dan muda, 

laki-laki maupun perempuan tak terbatas gender banyak yang 

menggemari olahraga ini.  

Ajang balap motor mempunyai banyak hubungan dengan 

bidang politik. Dalam beberapa peristiwa, ajang balap motor 

dijadikan tolak ukur ideal dalam hubungan internasional, 

ketegangan antar bangsa, serta kepentingan nasional suatu 

negara. Salah satu contoh kasus hubungan antara olah raga balap 

motor dengan bidang politik adalah dibatalkannya pergelaran 

balap MotoGP di Argentina pada tahun 2013 akibat adanya 

masalah politik yang terjadi antara pemerintah Argentina dan 

Spanyol yang disebabkan oleh kisruh yang terjadi antara 

perusahaan energi terbesar di Argentina yang bernama YPF 

(Yacimientos Petrolíferos Fiscales) dengan perusahaan Repsol 

SA asal Spanyol, dimana Repsol adalah sponsor utama salah 

satu tim peserta balap ini sehingga dikhawatirkan 

membahayakan keamanan kru dan tim tersebut. Hal ini menjadi 

bukti bahwa ajang balap motor mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan politik antar bangsa dimana keadaan 

geopolitik suatu bangsa dapat mempengaruhi penyelenggaraan 

sebuah event balap motor begitupun juga sebaliknya dalam suatu 

kondisi balap motor dapat mempengaruhi keadaan geopolitik 

suatu negara dimana jika kejuaraan itu terus dilanjutkan maka 

dikhawatirkan akan dapat memperburuk sebuah hubungan 

internasional antara 2 bangsa.  

Dewasa ini ajang balap motor tidak hanya menjadi sebuah 

olahraga semata akan tetapi juga telah menjadi alat diplomasi 

bagi negara-negara di dunia. Ajang balap motor bisa mewakili 

kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. 

Sehingga hal inilah yang menjadikan ajang balap motor sebagai 

alat diplomasi bagi negara-negara di dunia. Ajang balap motor 

sebagai alat diplomasi suatu negara misalnya, dapat dilakukan 

pada penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan internasional. 

Kejuaraan internasional dengan tingkatan yang tertinggi dalam 

ajang balap motor adalah MotoGP yang diselenggarakan oleh 

Dorna dibawah naungan Fédération Internationale de 

Motorcycles (FIM). Persaingan dalam pencalonan sebagai tuan 

rumah ajang balap motor pada setiap pergelaran MotoGP yang 
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diadakan setiap tahunnya memberi peluang pada negara-negara 

untuk saling berdiplomasi. Negara-negara di dunia yang 

mewakili segala benua mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dapat bersaing mencalonkan diri menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan MotoGP. Persaingan antar negara ini 

memberikan prestise atau kebanggaan tersendiri terhadap 

kejuaraan balap motor secara umum dan MotoGP secara 

khususnya dalam pencitraan suatu negara di dunia internasional. 

Hal inilah yang membuat ajang balap motor pada dewasa ini 

telah berkembang menjadi kekuatan diplomasi yang di 

perhitungkan oleh setiap negara-negara di dunia. 

Pengaruh dari diplomasi publik saat ini lewat 

penyelenggaraan MotoGP di benua eropa dan asia cukup 

mempengaruhi hubungan antar negara di kawasan Eropa dan 

Asia, hal ini disebabkan oleh prestise dari ajang balap motor itu 

sendiri di eropa dan asia, dimana kini olahraga tersebut menjadi 

olahraga kebanggaan di beberapa negara eropa dan asia seperti 

Spanyol, Italia, Belanda, Qatar, Malaysia dan Inggris. Malaysia 

adalah contoh kesuksesan pelaksanaan diplomasi dalam 

persaingan untuk mencalonkan diri sebagai negara tuan rumah 

ajang balap motor MotoGP di kawasan asia. Sehingga lewat 

pengaruh diplomasi publik dalam bidang olahraga menjadikan 

Malaysia terpilih sebagai salah satu negara tuan rumah 

penyelenggara MotoGP bersama Dorna.  

MotoGP merupakan kejuaraan tertinggi balap motor yang 

penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak,mulai dari 

individu, perusahaan multinasional, negara, maupun masyarakat 

internasional yang juga ikut menyaksikan. Dengan berbagai 

sarana mutakhir yang dimiliki, kemasan yang profesional dan 

rapi, dan juga euforia olahraga motorsport yang berkembang 

begitu besar dalam beberapa tahun ini, MotoGP akan memberi 

dampak positif yang besar terhadap Malaysia sebagai salah satu 

negara penyelenggaranya. Dengan demikian diharapkan 

kepentingan nasional negara Malaysia dapat tercapai. 
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B. MotoGP sebagai sebuah event olahraga yang mempunyai 

prestise tinggi dan mendatangkan banyak wisatawan 

mancanegara untuk Malaysia. 

Setiap negara adalah aktor utama dalam hubungan 

internasionalnya masing-masing yang mempunyai visi dan 

kepentingan yang berbeda-beda antara negara satu dengan 

lainnya untuk diperjuangkan oleh aktor-aktor didalam negara-

negara tersebut. Diplomasi adalah salah satu cara atau upaya 

yang ditempuh suatu negara untuk mencapai kepentingan negara 

tersebut. Dalam masyarakat internasional, diplomasi dianggap 

sebagai cara atau upaya yang tepat untuk mencapai kepentingan 

nasional suatu negara. Sedangkan Malaysia sendiri adalah salah 

satu negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa  yang terletak 

di wilayah Asia Tenggara dan menempati posisi geopolitik yang 

cukup penting. Pemerintah Malaysia memberi perhatian khusus 

terhadap bidang diplomasinya agar tercipta diplomasi Malaysia 

yang modern, serta meningkatkan prestise negara dimata 

internasional dan memiliki daya tarik  terhadap wisatawan dari 

berbagai negara. Seperti umumnya negara lain di kawasan Asia 

Tenggara, Malaysia memiliki sejarah yang panjang terhadap 

kolonialisme, diawali dengan kolonialisme Portugis dan Belanda 

pada abad ke-16, kolonialisme Inggris pada abad ke-18 dan 

kolonialisme Jepang pada masa Perang Dunia kedua yang pada 

akhirnya mengantarkan Malaysia pada proses transisi menuju 

kemerdekaan Malaysia. Kebijakan luar negeri Malaysia yang 

dianut saat ini cenderung untuk berusaha dengan segala cara 

untuk dapat memainkan peran penting, independen dan mandiri 

dalam hubungan internasionalnya, sedangkan sebelumnya 

Malaysia cenderung menggunakan pendekatan pragmatis untuk 

pengembangan kerjasama bilateralnya. Kebijakan luar negeri 

yang selama ini dilakukan oleh Malaysia adalah pendukung 

utama dari rancangan multipolarnya yang selalu berusaha untuk 

mempertahankan hubungan persahabatan baik dengan kawasan 

Asia Tenggara maupun dengan kawasan Eropa. Selain dari segi 

kultural sejarah masa lalu yang memiliki keanekaragaman 

budaya, Malaysia juga memiliki berbagai macam suku bangsa 

dan agama yang berbeda. Mayoritas penduduk Malaysia 

sebagian besar terdiri dari orang Melayu, Cina, India dan 
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penduduk asli Sabah dan Sarawak. Sedangkan dalam bidang 

keagamaan, mayoritas agama yang dianut oleh penduduk 

Malaysia adalah Islam akan tetapi mereka tetap terbuka terhadap 

penyebaran agama lain seperti Buddha, Hindu, dan Kristen. 

Masyarakat Malaysia sendiri mempunyai keteguhan pribadi serta 

kontribusi untuk mempertahankan budaya mereka sendiri yang 

diakui dari dunia Eropa dan Arab sebagai hasil dari nation 

branding mereka yaitu “truly Asia”. Malaysia mempunyai 

budaya yang sangat luas dan kaya dengan keanekaragaman hasil 

budaya seperti tari tradisional melayu, ukiran kayu, keranjang 

tenun, perak dan lain sebagainya.  

Pariwisata di Malaysia yang dirancang sangat ramah dan 

terbuka untuk wisatawan dari berbagai negara, berbagai 

pertunjukan seni dan budaya digelar untuk menarik wisatawan 

agar merasa nyaman dan dapat tinggal lebih lama untuk 

menikmati Malaysia. Pertunjukan seni dan budaya biasanya 

diadakan pada akhir pekan dengan berbagai event-event menarik 

di Malaysia. Dalam konsep nation branding yang diusung 

Malaysia, Pariwisata merupakan konsep diplomasi yang 

dikembangkan oleh Malaysia, sehingga dalam beberapa tahun 

terakhir Pemerintah Malaysia mengembangkan resort-resort dan 

berbagai destinasi wisata mereka agar menjadi lebih baik dan 

dapat lebih menarik wisatawan dari berbagai negara. Hal 

tersebut dilakukan agar wisatawan merasa nyaman dengan 

fasilitas yang diberikan sehingga tercipta peningkatkan citra 

malaysia di mata wisatawan.  

 

1. MotoGP Sepang sebagai destinasi wisata Malaysia 

Sirkuit Sepang adalah salah satu destinasi wisata 

Malaysia yang menyumbang banyak wisatawan. Tiap satu 

kali dalam setiap tahunnya ratusan ribu wisatawan memadati 

sirkuit Sepang untuk melihat jalannya perlombaan MotoGP. 

Event ini setiap tahunnya diselenggarakan pada sekitar akhir 

Oktober atau awal November. Penonton yang menyaksikan 

jalannya perlombaan MotoGP ini tidak hanya berasal dari 

Malaysia, akan tetapi juga negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara termasuk Indonesia, selain itu penonton MotoGP 

di sirkuit Sepang ini juga berasal dari Australia, Singapura, 
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Inggris, Spanyol, Austria, Filipina, dan Amerika Serikat 

(Pertiwi, 2012). Penonton terbanyak berasal dari Malaysia 

dengan jumlah 70% dari total penonton MotoGP di Sepang 

(Yusof, 2017). Sedangkan 30% sisanya adalah penonton 

mancanegara, dari jumlah 30% penonton yang berasal dari 

mancanegara, Indonesia sebagai negara tetangga Malaysia 

menyumbang penonton sejumlah 23,81% (Saraswati, 2018). 

Dari data yang dimiliki, tercatat bahwa jumlah total 

penonton selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP di sirkuit 

Sepang ini terus mengalami kenaikan sejak musim 

penyelenggaraan MotoGP 2010 yang mencatatkan total 

105.555 penonton. Kenaikan jumlah penonton yang 

signifikan terjadi pada penyelenggaraan MotoGP tahun 

2015, dimana pada tahun 2014 jumlah total penonton 

130.925, namun pada 2015 mengalami lonjakan penonton 

dengan jumlah total penonton 150.563.  

 

Tabel  5. Jumlah penonton MotoGP Sepang 2001-2017 

 

 
Sumber: gpone.com 

Sedangkan pada 2017 tercatat sirkuit Sepang 

dikunjungi oleh 166.486 orang penonton MotoGP dalam 

kurun waktu 3 hari dengan rincian 22.794 penonton pada 

hari jum’at, 46.235 orang penonton pada hari sabtu, dan 

97.457 orang penonton pada hari Minggu (Huat, 2017). 
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Harga tiket termahal pada event MotoGP ini dimiliki oleh 

tribun VVIP yang dijual seharga 1058,94 Euro, atau senilai 

5026,62 ringgit, dan sekitar Rp. 17.600.000 jika dikonversi 

ke rupiah. Sedangkan harga tiket  tribun biasa berkisar antara 

RM 44 hingga RM 330 tergantung letak tribun tersebut 

(Sepang Circuit, 2017). Dalam kurun waktu 2010-2017, 

penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Sepang adalah sebuah 

destinasi wisata olahraga yang sangat digemari di wilayah 

Asia Tenggara dan oleh karena itu setiap tahunnya 

penyelenggaraan event tersebut menarik lebih banyak orang 

untuk menikmatinya. Jika dibandingkan dengan 

penyelenggaraan MotoGP di negara lain dalam kurun waktu 

yang sama, maka penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit 

Sepang adalah satu-satunya penyelenggaraan MotoGP yang 

jumlah penontonnya selalu mengalami kenaikan setiap 

tahunnya dan penyelenggaraannya masih berjalan hingga 

saat ini. 

Tabel  6. Jumlah penonton MotoGP di setiap sirkuit 

dalam kurun waktu 2010-2016 

 

 
Sumber: gpone.com 
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Penyelenggaraan MotoGP di sirkuit sepang adalah 

salah satu contoh penerapan diplomasi olahraga yang cukup 

sukses untuk mempromosikan negara Malaysia, karena 

dengan terselenggaranya MotoGP yang hanya membutuhkan 

waktu 3 hari dalam setahunnya, Malaysia telah berhasil 

mengundang puluhan ribu wisatawan mancanegara untuk 

mengunjungi negaranya. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah 

kunjungan wisatawan ke Malaysia dalam satu tahunnya 

mencapai 25,9 juta orang, jumlah wisatawan dari 

penyelenggaraan MotoGP ini terlihat kecil jika dibandingkan 

dengan jumlah keseluruhan wisatawan yang mengunjungi 

Malaysia, namun jika dilihat dari waktu penyelenggaraan 

MotoGP yang cuma memakan waktu 3 hari maka jumlah 

tersebut adalah jumlah yang cukup signifikan. 

 

Tabel  7. Jumlah kedatangan wisatawan ke Malaysia 

tahun 2010-2017 

 

 
Sumber: www.tourism.gov.my  

 

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Malaysia cenderung 
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mengalami kenaikan, namun pada 2015 jumlah kunjungan 

wisatawan mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal 

ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu pengenaan pajak 

barang dan jasa sebesar 6 persen, krisis dunia, dan 

ketidakpastian situasi politik lokal di Malaysia (Thayaparan, 

2016). Namun penurunan tersebut tidak terjadi pada jumlah 

penonton MotoGP di Sepang karena rata-rata penonton 

MotoGP di Sepang adalah penggemar fanatis olahraga ini. 

Kehadiran turis mancanegara ke Malaysia tentunya juga 

memiliki dampak ekonomi lain disamping hasil penjualan 

tiket MotoGP tersebut. Menurut CEO Sepang Dato Razlan 

Razali, “dalam tiga hari pelaksanaan MotoGP satu orang 

wisatawan akan membelanjakan uangnya sampai 7 ribu 

ringgit, itu dari belanja mereka, penerbangan, hotel, juga 

tiket nonton” (Diah, 2016). Antusiasme penonton yang 

sangat besar dan pengorganisasian penonton yang baik di 

sirkuit Sepang ini telah menjadikan Malaysia dengan Sirkuit 

Sepangnya mendapatkan penghargaan dari komisi Grand 

Prix sebagai Best MotoGP pada tahun 2012 dan 2017, hal ini 

adalah salah satu kelebihan dari penyelenggaraan MotoGP di 

Malaysia daripada di negara lain, karena bukan hanya sekali 

namun Malaysia telah 2 kali menerima penghargaan sebagai 

penyelenggara MotoGP terbaik. 

 

C. MotoGP sebagai simbol untuk membangun citra Malaysia di 

Dunia Internasional. 

Sejak ribuan tahun yang lalu, olahraga telah mempunyai 

hubungan yang dekat dengan politik. Olimpiade kuno yang 

mulai diselenggarakan pada 776 SM adalah contohnya, pada 

awalnya kegiatan ini adalah salah satu dari acara yang ada dalam 

festival Zeus, dimana festival ini adalah salah satu bentuk 

kegiatan keagamaan untuk menyembah dewa pada masa itu yang 

kemudian bergeser fungsinya menjadi sebuah kompetisi olahraga 

yang diikuti oleh rakyat dan kegiatan itu dilakukan untuk 

mencegah terjadinya konflik dimasa itu. Kemudian olimpiade itu 

dihapuskan oleh Kaisar Romawi Theodosius I pada tahun 394 M 

sebagai bagian dari kampanye untuk menghapuskan Paganisme 

(istilah untuk para pemuja dewa yang menyembah berhala pada 
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masalalu) dan untuk memaksakan agama Kristen sebagai agama 

negara (Hugh, 1998). Sedangkan pengertian diplomasi secara 

tradisonal adalah “perilaku hubungan antara negara-negara 

berdaulat dengan berdiri dalam politik dunia oleh agen resmi dan 

dengan cara damai” (Bull, 1977). Ketika kebijakan luar negeri 

pada suatu negara itu menyangkut tujuan negara, maka 

diplomasi adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. 

Diplomasi adalah “ruang mesin” bagi hubungan internasional 

dan merupakan 'lembaga utama masyarakat internasional' 

(Cohen, 1998). Ruang lingkup diplomasi sangatlah luas, selain 

bernegosiasi, komunikasi, pengumpulan informasi, representasi 

dan minimisasi gesekan dalam urusan internasional, diplomasi 

sering dilakukan dengan memakai sarana, mitra, dan jalan yang 

tidak konvensional untuk memperkuat pesannya, seperti ajang 

pertukaran budaya, kesenian, maupun olahraga. 

 

1. Penyelenggaraan MotoGP sebagai Tolak ukur 

Kemajuan suatu bangsa 

Olahraga merupakan event yang sangat global, yang 

dapat menyalurkan atau mewakili kepentingan-kepentingan 

berbagai negara dan diyakini mampu mengintegrasikan 

masyarakat dunia melalui pengaruhnya. Event olahraga di 

ajang internasional juga menjadi tolak ukur kemajuan 

peradaban suatu bangsa. Sebagai negara yang merdeka 

setelah Perang Dunia ke-2, Malaysia tergolong ke dalam 

negara berkembang yang mengandalkan kekayaan alam 

sebagai sumber devisa utamanya. Dalam Dasar 

Pembangunan Nasional yang dicetuskan oleh PM. Mahathir 

Mohammad, terdapat sebuah rancangan yang memuat 

tentang keinginan Malaysia untuk menjadi negara yang maju 

dan negara industri penuh pada tahun 2020 (Vision 2020). 

Beberapa langkah yang diambil untuk mewujudkan hal 

tersebut adalah mendirikan pabrik sekaligus membangun 

produk mobil nasional Proton, membeli Lotus Engineering 

hingga membangun Sirkuit Internasional Sepang.  

Sirkuit dengan luas 260 hektar ini dirancang oleh 

Herman Tilke dan dibangun di lahan bekas perkebunan 

kelapa sawit. Sirkuit ini memiliki konsep natural stadium 
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yang berkontur bukit dan dikelilingi oleh 5000 pohon Palem 

yang ditanam disekeliling Sirkuit. Dengan desain yang indah 

dan berbagai fasilitas yang mutakhir, sirkuit sepang beranjak 

menjadi kebanggaan Malaysia dan digunakan untuk 

menyelenggarakan Formula 1 dan MotoGP. 

Penyelenggaraan event Formula 1 dan MotoGP sendiri 

adalah perpanjangan dari kebijakan membangun Sirkuit 

Sepang yang penanganannya langsung berada dibawah 

Kerajaan Malaysia (Diah, 2016). Penyelenggaraan MotoGP 

ini awalnya dilakukan sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatkan tingkat kedatangan wisatawan mancanegara 

sebagai salah satu wujud dari usaha Malaysia untuk 

memajukan industri pariwisatanya, namun penyelenggaraan 

MotoGP di Sirkuit Sepang ini mempunyai fungsi lain untuk 

Malaysia.  

 

2. Penyelenggaraan MotoGP sebagai Diplomasi 

Eksibisionistik 

Pada dasarnya, penyelenggaraan MotoGP adalah salah 

satu bentuk diplomasi eksibisionistik, eksibisionistik artinya 

bahwa setiap bangsa dianggap mempunyai keinginan bahkan  

nyaris sebagai sebuah keharusan untuk pamer tentang 

keunggulan-keunggulan tertentu yang dimilikinya, sehingga 

pada giliranya citra bangsa yang bersangkutan dapat 

memperoleh kehormatan yang tinggi (Warsito & Kartikasari, 

2007). Sebagai olahraga balap motor kelas tertinggi di dunia, 

MotoGP menjanjikan banyak manfaat kepada negara 

penyelenggaranya, selain dari bidang pariwisata, negara 

penyelenggara akan mendapat ruang promosi Internasional 

yang sangat besar karena  MotoGP disiarkan secara langsung 

di 207 negara di seluruh dunia, dengan total penyiaran 

selama 28.192 jam dalam setahun. Selain itu MotoGP 

terkoneksi dengan 427 juta jaringan televisi rumah via 

satelit, dan MotoGP juga bekerjasama dengan 8.934 media 

di seluruh dunia (Dorna, 2017). Setiap seri MotoGP 

menggunakan lebih dari 100 kamera, dengan jumlah kru 150 

orang, mulai dari badan sepeda motor, paddock, sampai yang 

dibawa dengan helikopter, untuk memastikan peliputan 
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(coverage) yang paling komprehensif dan konsisten (Sururi, 

2016). Disamping itu, MotoGP juga mempunyai sosial 

media dan situs internet dengan jutaan pengunjung dan 

pelanggan yang juga berfungsi sebagai ruang publikasi bagi 

seluruh kegiatan yang ada dalam event MotoGP sepanjang 

tahun. Selain dari publikasi disaat event berlangsung, Pihak 

MotoGP dan negara penyelenggara seringkali membuat 

acara pra-event yang juga disiarkan dalam jaringan 

penyiarannya. Dalam acara pra-event pertama yang bertajuk 

#RideMalaysia, semua media peliput acara MotoGP diajak 

untuk mendokumentasikan sebagian kota Putrajaya, pusat 

pemerintahan Malaysia, tepatnya di depan gedung ikonik  

“Putra Perdana Buildings”, bangunan ini adalah sebuah 

gedung megah kantor Perdana Menteri Malaysia yang 

berada ditengah kota Putrajaya yang modern dan tertata rapi. 

Acara pra-event yang kedua bertempat di velodrom Nasional 

Malaysia, acara ini pada intinya adalah mengajak juara dunia 

balap motor yang identik dengan olahraga yang dimainkan 

oleh orang-orang Eropa untuk memainkan olahraga 

bulutangkis yang populer di kawasan Asia  melawan juara 

dunia yang berasal dari Malaysia. Dengan diadakannya acara 

ini, Malaysia ingin menunjukkan bahwa Malaysia juga 

mempunyai sebuah olahraga yang merupakan sebuah hasil 

kebudayaan yang populer di negaranya yang juga 

dipertandingkan pada tingkat internasional, dan Malaysia 

juga pernah menjadi juara dalam olahraga tersebut.   

Dengan seluruh jaringan televisi, media dan sosial 

media yang dimiliki oleh MotoGP, semua hasil kebudayaan 

tinggi, fasilitas modern, dan sirkuit yang megah yang ingin 

ditunjukkan oleh Malaysia kepada dunia Internasional akan 

lebih mudah dilakukan, sehingga malaysia dapat menaikkan 

citranya di kawasan Asia khususnya Asia tenggara, dan 

mengangkat harga diri Malaysia di dunia Internasional 

sebagai negara yang modern, maju, dan sejahtera. 

Keberhasilan dari usaha-usaha Malaysia untuk 

meningkatkan citranya di dunia internasional lewat 

penyelenggaraan MotoGP ini telah berhasil meyakinkan 

Shell sebagai sponsor utama pergelaran MotoGP di Sirkuit 
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Sepang untuk memperpanjang kontrak kerjasama 

penyelenggaraan MotoGP hingga 2020 (Saraswati, 2016). 

Kesuksesan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Sepang ini 

sendiri juga berhasil membuat Dorna sebagai pemegang 

lisensi MotoGP puas, dan memperpanjang kontrak 

kerjasama penyelenggaraan MotoGP Malaysia sampai 

dengan 2021 (Chokhani, 2016). 

  




