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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Malaysia adalah salah satu dari negara yang merdeka setelah 

Perang Dunia ke II usai, negara ini telah mengalami banyak 

perubahan dalam perkembangannya hingga saat ini. Sebagai sebuah 

negara yang memiliki tanah yang subur serta kekayaan alam yang 

melimpah menyebabkan Malaysia memusatkan kegiatan 

ekonominya pada sektor agrikultural dan perkebunan. Pada awal 

kemerdekaannya, negara yang terdiri dari multietnis ini mengalami 

banyak permasalahan, hingga suatu saat PM. Tun Abdul Razak yang 

menjabat sebagai kepala pemerintahan saat itu mencetuskan sebuah 

konsep New Economic Policy (NEP) yang merupakan program 

ekonomi jangka panjang yang berlaku pada tahun 1971 hingga 1990 

yang intinya untuk memajukan bangsa Malaysia.  

Dasar Pembangunan Nasional sebagai program ekonomi 

pengganti New Economic Policy adalah suatu program jangka 

panjang yang dicetuskan oleh PM. Mahathir Mohammad pada tahun 

1991 memuat tentang suatu rancangan yang memuat tentang 

keinginan Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju dan 

negara industri penuh pada tahun 2020 (Vision 2020). Sebagai jalan 

yang terbaik, langkah industri otomotif merupakan jalur yang tepat 

untuk mewujudkanya. 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. 

Ketika Sirkuit Internasional Sepang dibangun, saat itu pemerintah 

Malaysia juga sedang mengembangkan sektor pariwisatanya seiring 

menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Malaysia pasca isu 

terorisme global dan penyebaran wabah penyakit Flu Burung dan 

SARS, pembangunan pariwisata di Malaysia juga bertujuan untuk 

menjadi sumber devisa yang baru karena semakin menipisnya 

sumber daya alam yang ada. Berbagai acara, festival, dan pameran 

diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan  ke Malaysia. Hal ini menyebabkan peran sirkuit Sepang 

diperlukan dalam kalender pariwisata tahunan sebagai salah satu 

instrumen pendukung pariwisata Malaysia serta sebagai simbol 
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untuk membangun citra Malaysia di Dunia Internasional. Upaya 

pemerintah Malaysia dalam memanfaatkan Sirkuit Sepang untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya yang berupa peningkatan 

ekonomi dan membangun penilaian positif terhadap masyarakat 

internasional, diperlukan suatu usaha yang keras. Pemerintah 

Malaysia dituntut untuk mampu memanfaatkan semaksimal mungkin 

penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Sepang. Kejuaraan MotoGP 

adalah tingkat tertinggi dari kejuaraan balap motor yang 

penyelenggaraannya diliput oleh ribuan media, dan ditayangkan di 

ratusan negara. Dengan berbagai publikasi yang dilakukan seluruh 

media yang telah terhubung dengan MotoGP, Malaysia dapat 

mengambil keuntungan untuk selalu menampilkan kemajuan dan 

modernisasi yang telah dicapai Malaysia sebagai tuan rumah, 

sehingga akan meningkatkan prestise Malaysia di mata internasional. 

Penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Sepang selalu mengalami 

kenaikan jumlah penonton sejak 2010-2017, hal ini tentunya akan 

berbanding lurus dengan industri-industri pariwisata lain yang 

berhubungan didalamnya termasuk hotel, konsumsi dan destinasi 

pariwisata lain yang masuk dalam paket wisata yang sering 

disediakan oleh biro wisata.  

Dengan berbagai fasilitas yang mutakhir dari segi sirkuit dan 

grafik jumlah pengunjung yang terus naik sejak 2010, Malaysia 

mendapatkan dampak yang positif dari sponsor dan pihak pemegang 

lisensi. Shell sebagai sponsor utama penyelenggaraan MotoGP di 

sirkuit Sepang memutuskan untuk memperpanjang kontrak 

sponsorshipnya. Dorna sebagai pihak pemegang lisensi juga merasa 

puas sehingga kerjasama penyelenggaraan yang telah disepakati 

diperpanjang kembali, dan hal tersebut merupakan sebuah 

pandangan positif terhadap sirkuit Sepang, bahwasannya jika sebuah 

kejuaraan otomotif ASEAN ada di Sirkuit Sepang maka Malaysia 

akan memperoleh pendapat yang positif dari masyarakat 

internasional bahwa Malaysia merupakan negara yang siap 

menyongsong sebagai negara maju dan hal ini sesuai dengan tujuan 

dari konsep Diplomasi Kebudayaan. 

  




