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KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 STUDI TERDAHULU 

 Pertama penulis ingin membahas studi terdahulu dari sebuah jurnal milik Maja 

Konecnik Ruizzer yang berjudul ”Country Brand and Identity: Slovenia”. Dalam 

penelitian ini Maja Konecnik Ruizzer membahas tentang upaya terbaru untuk 

mengembangkan Country Brand “I Feel Slovenia”, yang dilakukan pada tahun 2007. 

Slovenia adalah salh satu negara Eropa yang masih Relatif muda pada saat menyatakan 

kemerdekaannya yaitu pada tahun 1991, sebelumnya Slovenia merupakan bagian dari 

Yugoslavia. Setelah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991, Slovenia 

memperkenalkan negaranya ke dunia dengan strategi pemasaran yang tepat yang akan 

membedakan negaranya dengan negara-negara lain yang ada di dunia. 

 Pada saat masih menjadi bagian dari Yugoslavia tepatmya pada tahun 1986, 

Slovenia melakukan pemasaran terhadap negaranya yang bertajuk ”Slovenia My 

Country”, kampanya ini disimpulkan pada tahun 1996. ”Tourism is People”  slogan ini 

mendorong masyrakat Slovenia untuk mempromosikan merk Slovenia di pasar domestic, 

sedangkan slogan “On the Sunny of the Apls” ditujukan untuk pasar luar negri. Seluruh 

kampanye ini disertai dengan logo daun linden yang mewakili symbol identitas Slovenia. 

Namun pada logo daun linden pada tahun 1996 digantikan dengan logo seikat bunga, 

yang digunakan hingga tahun 2006. Pada tahun 1996 hingga 2004 Slovenia menciptakan 



slogan baru yaitu “The Green Piece of Europe. Pada tahun 2004 sampai 2006 slogan 

Slovenia kembali diperbarui menjadi “Slovenia Invigorates”.  Kampanye ini merupakan 

upaya Slovenia untuk membangun merk dan slogan tidak hanya di bidang pariwisata. 

Pada tahun 2007, Slovenia menggunakan slogan “I Feel Slovenia”. Merek ini di ciptakan 

untuk meningkatkan daya saing Slovenia di berbagai bidang. 

 Selama periode awal, Slovenia berusaha untuk memasarkan negaranya untuk 

mencapai tujuan yang terbaik untuk melakukan strategi pemasaran negaranya, meskipun 

memiliki beberapa kekurangan. Perubahan slogan pun sering terjadi, hal ini menimbulkan 

banyaknya kebingungan bagi warga Slovenia sendiri maupun masyrakat international. 

Pda tahun 2007 sebuah proyek skala besar untuk membangun identitas merek Slovenia 

dilaksanakan. Pembentukan identitas merk Slovenia dilaksanakan. Pembentukan 

Identitas merek ”I Feel Slovenia”  bukanlah akhir dari pekerjaan pemerintah, tetapi awal 

dari pekerjaan. Sebuah merek harus dikelola secara terorganisir dan terkontrol. Melalui 

Slovenia Tourist Board, yang bertugas untuk menjaga merek Slovenia yang baru dan 

memegang peran penting dalam pemasaran negara Slovenia.1   

 Dengan melihat studi dahulu yang pertama ini, penulis dapat melihat salah satu 

upaya suatu negara dalam melakukan Nation Branding untuk mempromosikan negaranya 

ke masyarakat domestic maupu ke masyrakat internasional. Melakukan promosi 

negaranya melalui Slogan merupakamn salah satu cara suatu negara memperkenalkan 

identitas negaranya. Hal inilah yang dilakukan Slovenia, untuk mempromosikan dan 

bersaing dengan negara-negara dunia Slovenia membuat Slogan yang bertujuan untuk 
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memperkenalkan negaranya di mata dunia. Slovenia melakukan beberapa kali pergantian 

slogan negaranya, namun dengan seiringnya pergantian slogan mengakibatkan 

kebingungan antara masyarakat Slovenia sendiri maupun masyrakat Internasional. 

 Dari studi terdahulu yang penulis paparkan diatas, penulis dapat melihat 

persamaan maupun perbedaan yang dilakukan oleh penulis dan studi terdahulu yang 

penulis paparkan. Studi terdahulu yang penulis paparkan memiliki persamaan dalam hal 

konsep yang digunakan dalam menjabarkan penelitiannya. Persamaan yang penulis miliki 

adalah kesamaan konsep penelitian, dimana penelitian tersebut meneliti tentang 

keefektifan sebuah kampanye pariwisata yang dikeluarkan sebuah negara demi 

mengangkat branding negaranya untuk meningkatkan sektor pariwisata negara tersebut. 

Sedangkan perbedaan yang penulis miliki adalah negara yang diteliti dan juga teori yang 

digunakan dalam menjelaskan fenomena tersebut.   

 Studi terdahulu kedua yang ingin penulis paparkan adalah Thesis milik Cathrine 

Risum yang berjudul “To Brand or Not To Brand Country of Origin, Case Study of: IKEA 

and Republic of Fritz Hansen”. Dalam penelitian ini Cathrine Risum membandingkan 

dua konsep perusahaan yang berbasis Identitas Nasional mereka, penelitian ini 

menggunakan konsep  Nation Branding milik Keith Dinnie dan konsep Country of Origin 

milik  Jaffe & Nebenzahl. Yang membahas tentang kerberhasilan Ikea menggunakan 

strategi branding Identitas Nasional Swedia dalam memasarkan produknya sedangkan 

dalam kasus Republic of Fritz Hansen penggunaan strategi Branding identitas nasional 

menjadi sebuah kegagalan. 



 Ikea berkerja sama dengan The Swedish Tourist Council dalam pemasaran 

produknya. Penggunaan Swedish Value nampaknya juga merupakan faktor pendukung 

keberhasilan Ikea, selain itu Ikea juga dibantu dengan bekerja sama dengan Unicef, Save 

The Children dan WWF. Disamping itu kerja sama dengan beberapa NGO internasional 

ini membuat citra Ikea menjadi positif di mata dunia, dan ini pun berimplikasi dengan 

positifnya citra Swedia di mata dunia. Kerja sama panjang ini membuat mereka unik, 

menurut studi terdahulu kedua Ikea telah menyambungkan seluruh nilainya dengan 

Swedish way of Life.2 Selain itu tradisi kerja sama anatara Ikea dan pemerintah Swedia 

menjadi keuntungan untuk kedua belah pihak. 

 Sedangkan dalam studi kasus Fritz Hansen strategi marketing mereka yang 

menggunakan identitas nasional nampaknya tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh 

bentroknya kedua konsep yang dimiliki oleh perusahaan Fritz Hansen dan pemerintah 

Denmark.3 Dimana Fritz Hansen memiliki desain furniture yang terbilang tradisi lama 

berbanding terbalik dengan konsep modern yang di tawarkan oleh pemerintah Denmark. 

Hal ini menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen yang menyebabkan 

pengangkatan identitas nasional Denmark sebagai strategi marketing menjadi tidak 

efektif. 

 Perbandingan kedua merk dagang tersebut memperlihatkan 2 bentuk contoh dari 

keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan dalam menggunakan identitas nasional 

negara asal mereka sebagai strategi marketing. Dalam konteks ini nampaknya 
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keterlibatan birokrasi suatu negara juga sangat mempengaruhi kita dapat melihat bahwa 

Ikea sebagai merk dagang asli Swedia di bantu oleh The Swedish Tourist Council dalam 

mempromosikan perusahaannya, sedangkan dalam studi kasus Republic of Fritz Hansen 

perusahaan itu tidak mendapat bantuan dari pemerintah Denmark di karenakan perbedaan 

konsep serta visi yang mereka tetapkan. 

 Dari studi terdahulu kedua yang penulis paparkan diatas, penulis menympulkan 

terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis temukan. Teori yang di paparkan studi 

terdahulu kedua memiliki kesamaan dengan teori yang penulis pakai. Sedangkan 

perbedaan yang penulis temukan adalah studi terdahulu adalah pemakaian teori yang 

berbeda serta data yang dihasilkan oleh studi terdahulu kedua. 

 Namun perbedaan kedua studi terdahulu ini akan penulis jadikan sebagai sebuah 

kontribusi untuk penelitian penulis. Perbedaan tersebut adalah perbedaan negaranya yaitu 

Slovenia, Denmark dan Swedia sedangkan penulis meneliti Selandia Baru. Dalam hal ini 

Slovenia setelah terlepas dari Yugoslavia, Slovenia menjadi negara yang berdiri sendiri 

dan membentuk Nation Branding untuk memperkenalkan negaranya dan ikut bersaing di 

pasar global.  Sedangkan Selandia Baru melalui New Zealand Tourism pada dasarnya 

merupakan negara berdaulat namun memiliki letak geografis yang kurang strategis, akan 

tetapi negara ini berusaha untuk memasarkan negaranya dan ikut bersaing dalam 

persaingan global khususnya pada sektor pariwisata.  

1.2 KERANGKA KONSEPTUAL 

Konsep adalah suatu abstraksi dari suatu obyek, sifat suatu obyek, suatu fenomena 

tertentu atau dapat dikatakan kosep adalah suatu kata yang menggambarkan sebuah 



gagasan.4 Oleh kerena itu untuk menjelaskan isu nation branding yang penulis teliti, 

untuk menggambarkannya penulis memerlukan konsep tertentu. Berikut kerangka 

konseptual yang penulis gunakan untuk meneliti isu nation branding dalam “100% 

Middle-earth, 100% Pure New Zealand” :   

2.2.1 NATION BRANDING 

Nation branding adalah sebuah konsep yang mulai dicetuskan pada tahu 1990an 

oleh Simon Anholt. Pada intinya, nation branding adalah mengaplikasikan strategi 

marketing yang biasa digunakan oleh perusahaan pada sebuah negara. Dengan strategi 

marketing ini, negara dapat menciptakan dan mempromosikan self-image yang akan 

membedakan mereka dari negara lain. Dengan begitu mereka akan memperoleh reputasi 

di dunia internasional. Reputasi yang baik akan membuat negara lebih mudah dalam 

mencapai kepentingan nasionalnya, seperti yang dijelaskan Simon Anholt, “the 

reputations of countries function like the brand images of companies and that they are 

equally critical to the progress and prosperity of those countries”5. Nation branding yang 

berhasil dapat memberi keuntungan pada negara, antara lain: menarik wisatawan, 

merangsang investasi dan meningkatkan ekspor, meningkatkan stabilitas mata uang, 

membantu memulihkan kredibilitas dan pengaruh politik negara di dunia internasional, 

mendukung kerjasama internasional yang lebih kuat, serta mendukung nation building 

(dengan cara meningkatkan confidence, pride, harmoni, ambisi, dan national resolve)6. 

Kunci dari keberhasilan nation branding adalah keunikan. 
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6 Keith Dinnie, p. 17. 



Mengutip dari discussion papers milik Gyorgy Szondi tahun 2008 yang berjudul 

“Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences” 

dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa penerapan strategi nation branding sendiri 

menggunakan teknik pemasaran, dan pemerintah hanya memiliki peran sebagai inisiator, 

selebihnya dalam hal pelaksanaan mereka menggunakan sektor swasta. 7 Dalam paper 

tersebut pun Lewis (2003) berpendapat bahwa Diplomasi Publik adalah bagian dari 

Nation Branding.8  Karena pada masa ini fenomena komersialisasi kebijakan luar negeri 

dan kebijakan publik sudah sangat lumrah dilakukan setiap negara.9 Selain itu menurut 

Peter Van Ham (2001) ia melakukan pendekatan secara sebaliknya, ia berpendapat bahwa 

Nation Branding merupakan salah satu instrumen dari Diplomasi Publik.10 Dimana dalam 

pendekatannya menggunakan konsep Kontsruktivisme hubungan internasional, ia 

mengakatan bahwa nation branding yang lebih menargetkan pada opini publik adalah 

sebuah konteks dalam mendekati pemerintahan suatu negara dalam target yang lebih 

luas.11 Opsi terakhir yang diulas oleh Keith Dinnie (2008) berpendapat bahwa nation 

branding dan diplomasi publik adalah konsep yang sama, sama-sama mempromosikan 

negara dengan tujuan akhir untuk membangun citra positif.12 Dan menurutnya konsep 

nation branding sesuai dengan konsep awal dari diplomasi publik.13 Oleh karena itu 
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dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan konsep nation branding 

milik Keith Dinnie. 

Untuk definisi nation branding menurut Keith Dinnie, pada bukunya Nation 

Branding  didefinisikan sebagi campuran multi-dimensi yang unik dari unsur-unsur 

negara yang membedakan dengan negara lain sebagai alat untuk menarik perhatian 

publik.14 Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu negara perlu memiliki 

keunikan identitas yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memproyeksikan dirinya dan 

bersaing dengan negara lain. Keith Dinnie menjelasakan bahwa negara tanpa brand atau 

ciri khas tertentu untuk mengalami kesulitan untuk menarik perhatian ekonomi dan 

politik dunia sehingga citra positif suatu negara menjadi instrument penting dari suatu 

strategi negara15. Ketika suatu negara memiliki ciri khas atau citra yang jelas maka 

semakin mudah bagi negara tersebut untuk masuk dan bergabung dalam aktivitas 

internasional. Publik semakin menyadari akan kehadiran negara tersebut yang 

memberikan warna baru dan perlu mendapatkan perhatian.  

Keith Dinnie berpendapat, nation branding adalah sebuah fenomena yang 

menarik, kompleks juga kontroversial.16 Dikatakan menarik dikarenakan lingkupnya 

yang cukup besar dan masih sedikit teori yang menjelaskan fenomena tersebut walaupun 

banyak negara yang melakukannya. Juga kompleks karena sifatnya yang multidisiplin 

berbeda dari brand strategy biasanya dan juga fenomena ini semakin kuat ditandai dengan 
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banyak negara yang berlomba mengembangkan nation brand negara mereka.17 Tujuan 

dari nation branding itu sendiri adalah untuk mempromosikan negaranya dan juga 

mengarahkan citra positif akan negaranya kepada masyrakat internasional.18 Selain itu 

menurut Keith Dinnie fungsi dari nation branding salah satunya adalah dapat digunakan 

untuk menarik wisatawan, meningkatkan investasi asing, juga dapat meningkatkan 

ekspor dari sebuah negara. Adapun selain itu tujuan dari adanya upaya dan kegiatan 

nation branding adalah untuk menarik pelajar ke perguruan tinggi, tenaga terampil, 

meningkatkan stabilitas dari mata uang negara , mengembalikan kredibilitas dari suatu 

negara, mengembalikan kepercayaan investor, meningkatkan pengaruh negara dalam 

perannya di tataran global, juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama internasional.19 

Dari definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa nation branding adalah upaya 

yang cukup popular di Negara-negara di dunia ditujukan untuk menuai citra dari 

negaranya dan dalam prakteknya mereka menggunakan teknik pemasaran. Negara 

berharap mendapatkan citra positif jika mengimplementasikan nation branding pada 

negaranya meski dalam pelaksanaannya jika salah dalam mengambil keputusan akan 

dengan mudah menurunkan citra negara dan hanya beberapa negara saja yang dapat 

bangkit. Nation branding lebih menitikberatkan pada praktik sebuah Negara untuk 

mendapatkan citra positif. Pada konsep tersebut belum di jelaskan secara terperinci apa 

saja yang harus dilakukan membuat sebuah nation branding berhasil. Untuk memperkecil 

kemungkinan membuat kesalahan dalam pelaksanaannya maka negara perlu mengetahui 
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apa saja strategi yang tepat untuk dilakukan. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk 

menggunakan konsep nation branding strategy dari Keith Dinnie untuk bisa menjelaskan 

fenomena yang penulis angkat yaitu bagaimana pelaksanaan strategi Selandia Baru. 

Berikut penulis jabarkan apa saja strategi dari nation branding yang di kemukakan oleh 

Keith Dinnie. 

2.2.2 NATION BRANDING STRATEGY 

 Pada bab sebelumnya telah dijelaskan  definisi konsep Nation Branding milik 

Keith Dinnie. Seperti yang telah penulis tuliskan sebelumnya negara perlu merumuskan 

strategi pelaksanaan nation branding. Sebelum melanjutkan pembahasan kepada strategi 

nation branding, perlu diuraikan terlebih dahulu definisi dari strategi itu sendiri. 

“Strategy is the direction and scope of an organization over the long term, 

which achieves advantages in a changing environment through its 

configuration of resources and competences with the aim of fulfilling 

stakeholders expectations.”20 

 Menurut Johnson, strategi didefinisikan sebagai program yang bersifat jangka 

panjang dari suatu organisasi yang digunakan untuk mendapatkan tujuan melalui 

penggunaan sumber daya  yang dimiliki.21 Dalam penerapan strategi nation branding 

perlu ditemukan atau dirumuskan arah dan strategi dalam pelaksanaan nation branding. 

Dalam pelaksanaan nation branding tersebut perlu diperhatikan control yang tepat, 

pengelolaan pengetahuan dan informasi yang tepat, mengatasi perubahan, serta 

merancang struktur yang tepat dalam mengelola hubungan internal dan eksternal.22 

Menurut Keith Dinnie, strategi dari pelaksanaan nation branding terdiri dari nation brand 
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advertising, public relations, online branding social media and mobile application, 

customer and citizen relationship management, nation brand ambassadors, internal 

brand management, diaspora mobilization, nation days, the naming of nation brands, 

performance measurement, institutions involved in nation branding.23  

 Nation Brand Advertising  

 Pertama penulis ingin memaparkan salah satu strategi nation branding yaitu 

nation brand advertising. Nation brand advertising merupakan salah satu strategi yang 

dirasa cukup berhasil dalam mempengaruhi opini publik dengan cepat melalui 

penyebaran informasi tersebut. Manfaat dari penggunaaan kampanye iklan adalah mampu 

menghasilkan pasar baru bagi produk yang baru diluncurkan, merevitalisasi merek-merek 

yang mengalami penurunan, merubah perilaku konsumen untuk lebih bersifat konsumtif 

dan mampu meningkatkan penjualan.24 

 Akan tetapi manfaat positif dari Advertising tersebut dapat diraih apabila pihak 

yang melakukan sudah berpengalaman di bidang tersebut. Dikarenakan hal tersebut 

sangat vital agar tidak terjadinya kesalahan di dalam penyampaian pesan, maksud dan 

tujuan dari iklan tersebut. Indikator dari elemen ini adalah ketika Negara tanpa atau 

dengan bantuan advertising agency menyebarkan iklan nation branding mereka di semua 

media yang ada. Penyebaran iklan tersebut dapat di mulai dari iklan di Internet, koran, 

majalah, radio maupun televisi. Namun pada era modern ini internet merupakan cara yang 

paling efisien dalam menyebarkan iklan, selain biaya yang murah masyarakat jaman 
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sekarang pun umumnya sehari-hari sangat terikat dengan internet. Selandia Baru pun 

nampakanya menggunakan jalan ini dilihat dari aktifnya kampanye dan iklan yang 

mereka lakukan melalui sarana internet. 

 Public Relations 

 Menurut Keith Dinne untuk mengatur persepsi internasional baik itu dari para 

pembuat kebijakan dan jurnalis.25 Pemerintah suatu negara biasanya menyewa sebuah 

agensi publik relasi. Isu publik relasi memang telah menjadi hal yang terintegrasi dalam 

studi Diplomasi Publik dan Nation Branding. Oleh karena itu komponen relasi publik 

menjadi suatu elemen yang di haruskan terintegrasi dalam strategi nation branding. 

Dalam penelitian ini pun penulis menyertakan relasi public menjadi salah satu variable 

strategi nation branding Selandia Baru. 

 Online Branding, Social Media and Mobile Applications 

 Dalam era digital ini menurut Keith Dinnie, Online Branding telah menjadi bagian 

yang integral.26 Seperti yang kita ketahui internet telah menjadi bagian penting dalam 

generasi ini, para pelaku bisnis pun memanfaatkannya. Pada saat ini brand kecil pun dapat 

mendunia dengan sangat cepat apa bila mereka memiliki sebuah situs. Oleh karena itu 

Online Branding menawarkan kesempatan yang sangat luas tanpa harus melakukan 

sesuatu yang konvensional seperti mencetak selebaran. Selain itu hal ini juga dapat 

menstimulasi komentar postif dari mulut ke mulut yang dapat menjadi suatu pemasaran 

juga.  
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 Media sosial dalam tujuan branding menawarkan beragam variasi yang sangat 

luas namun secara relative hal ini masih dalam fase eksperimen. Akan tetapi elemen ini 

menjadi sangat penting karena mewakili keterbukaan suatu negara dalam menanggapi 

kritik dan saran dalam program nation branding mereka. Media sosial seperti facebook, 

Twitter dan Youtube adalah yang paling terkenal saat ini. Sebagai contoh negara seperti 

Brazil dan Mexico menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan audiens asing. 

Sedangkan Swedia berinovasi dengan membuat akun twitter dalam proyek Currators of 

Sweden yang merupakan akun resmi dari Swedia namun di gunakan oleh warga negara 

mereka yang setiap minggunya berubah. Para diplomat dari banyak negara pun pada saat 

ini menggunkan akun twitter yang di tujukan untuk berkomunikasi dengan audiens asing. 

 Mobile Application dapat memainkan peran penting dalam dalam nation 

branding, dengan konten yang menarik aplikasi ini dapat juga menarik konsumen. 

Contoh Denmark merupakan negara yang pertama kali menerapkan ini dalam nation 

branding mereka pada tahun 2007 mereka membuat aplikasi untuk smartphone dan 

secara spesifik menargetkan pada media internasional. Oleh karena itu penulis akan 

meneliti bagaimana usaha Selandia Baru dalam mengatur strategi nation branding 

mereka dalam indikator ini. 

 Customer and citizen relationship management (CRM) 

 Menurut Keith Dinnie, penerapan strategi customer and citizen relationship 

management (CRM) merupakan strategi yang mengatur manajemen hubungan antara 



pemerintah dengan masyarakat.27 Meskipun demikian strategi dari CRM ini tidak 

menuntut pemerintah harus terjun secara langsung ke lapangan untuk mngetahui 

kebutuhan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Melainkan pemerintah dapat 

menyesuaikannya dengan prinsip dari CRM dalam strategi nation branding yaitu 

menggunakan penerapan teknologi untuk berinteraksi dengan masyarakat.28 Indikator 

CRM ini akan telah dilaksanakan Negara apabila mereka telah menggunakan berbagai 

sarana teknologi untuk mewadahi konsep nation branding mereka. Sebagai contohnya 

adalah adanya halaman website khusus, normor telfon ataupun email khusus yang 

ditujukan untuk berinteraksi dengan masyarakat. 

 Nation Brand Ambassadors 

 Brand Ambassadors merupakan individu yang memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang perusahaan tersebut dimana mereka mampu mengkomunikasikan 

nilai-nilai dari merek perusahaan secara efektif.29 Sedangkan untuk lingkup negara, 

Brand ambassadors diwakili oleh duta atau perwakilan negara secara resmi. Meskipun 

demikian, duta negara tidak hanya berasal dari pemerintah melainkan dapat berasal dari 

kelompok tertentu seperti kelompok atlet negara hingga individu yang berada di luar 

negeri seperti mususi pada contohnya. Pada hal itu, negara akan melakukan perjanjian 

untuk memilih nation brand ambassadors secara bijaksana untuk tujuan citra yang 

positif. Juga adanya sosok yang terkenal di bidang olahraga maupun budaya seperti 

pemusik maupun aktor juga aktris menjadi duta dari negara secara tidak resmi. 

                                                             
27 Seth J, 2006, Keynote Speech, Academy of Market Conference, dalam Keith Dinnie, 2008, Nation 

Branding: Concept, Issues, Practice, h.227 
28 Keith Dinnie, Op. Cit, h.227 
29 Ibid, h.228 



Bagaimana prestasi dari artis maupun atlet yang berasal dari sebuah negara dan 

dampaknya pada reputasi atau image negara tersebut. 

 Internal Brand Management 

 Branding internal merupakan salah satu elemen terpenting nation branding 

dimana pada elemen ini penulis dapat meneliti bagaimana pemerintah Selandia Baru 

dalam mengimplementasikan strategi nation branding mereka. Elemen ini memiliki 

peran penting bagi pemerintah dalam mensukseskan program nation branding tersebut. 

Ada 2 audiens penting dalam elemen ini yaitu organisasi stakeholder dan individu yang 

berperan dalam pengembangan dan peimplementasian strategi nation branding tersebut. 

Menurut Burmann dan Zeplin mengidentifikasi 3 kunci penting dalam komitmen 

menghasilkan brand tersebut yaitu adalah brand-centered human resource management, 

brand communication and brand leadership.30 Dalam konteks nation branding 3 kunci 

tersebut harus di alokasikan pada individu ataupun agensi khusus, identitas tersebut akan 

bergantung pada struktur yang spesifik.  

 Diaspora Mobilization  

  Menurut Dinnie suatu negara perlu mengaktifkan jaringan diaspora negara 

mereka karena jaringan diaspora memiliki manfaat dalam peningkatan devisa negara 

melalui pengiriman uang, merangsang FDI melalui penetapan atau intervensi oleh 

perusahaan internasional, dll.31 Menurut Kuznetsov, jaringan diaspora dapat berhasil 

dengan menggabungkan 3 fitur utama yaitu mempertemukan orang-orang yang memiliki 

                                                             
30 Ibid, h.226 
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motivasi kuat untuk mempromosikan negara, melakukan gerakan inisiatif untuk 

melibatkan diri dalam kegiatan di negara, dan memiliki 2 peran sekaligus dimana 

melaksanakan proyek dari negara dan sebagai jembatan informasi tentang proyek tersebut 

di luar negaranya.32 

Nation Days 

 Setiap negara dalam sistem internasional, pasti memiliki hari-hari tertentu yang 

digunakan untuk merayakan suatu hari besar di negaranya, seperti perayaan hari 

kemerdekaan negaranya. Menurut Keith Dinnie, perayaan hari bangsa merupakan salah 

satu strategi nation branding yang dapat memberikan 2 manfaat sekaligus yang bersifat 

internal maupun eksternal. Bersifat internal adalah sebagai sarana yang mampu 

menumbuhkan kebanggan bagi warga negara melalui event atau kegiatan yang 

diselenggarakan. Bersifat eksternal adalah mampu menarik perhatian masyrakat diluar 

negaranya dengan cara mempromosikan nation branding dari kegiatan internasional.33 

Indikator sebuah negara melakukan strategi ini adalah di saat negara menggunakan 

perayaan tanggal penting suatu negara yang dikemas dengan apik akan menarik minat 

para wisatawan untuk mengunjungi negara terkait sehingga dapat memunculkan nilai 

positif dari negara tersebut. Juga dalam pemilihan tempat pelaksanaan apakah sudah 

sesuai dan memiliki tujuan khusus. 

 

                                                             
32 Kuznetsov, 2006, Leveraging Diaspora Of Talent: Towards A New Policy Agenda, dalam Keith 

Dinnie, 2008, Nation Branding: Concept, Issues, Practice, h.228 
33 Keith Dinnie, Op. Cit, h.229 



The Naming Of Nation Brands 

` Nama bangsa memiliki pengaruh pada pemberian citra negara mereka. Suatu 

negara jarang mengutak-atik nama negara mereka karena nama negara biasanya diambil 

dari sejarah panjang berdirinya negara tersebut dan kemerdekaan negara mereka.34 

Seperti penggunaan 2 nama negara Greece/Hellas dan Holland/Netherlands yang 

memunculkan 2 dampak yang berbeda yang berbeda yaitu memunculkan kebingungan 

namun juga memunculkan ciri khas tersendiri. Untuk menghindari kebingungan tersebut, 

perancang dari nation branding perlu merumuskan nama yang dijadikan nama utama 

merek mereka.35 Sama halnya dengan nama resmi negara, untuk menghindari 

kebingungan, perancang dari nation branding perlu merumuskan satu nama yang 

dijadikan payung merek mereka untuk menjadikan ciri khas negara. Indikator dari bagian 

ini adalah apa tujuan sebuah negara untuk memutuskan menggunakan nama nation brand 

dari negara mereka, selain itu juga apakah efek yang ditimbulkan dari pemilihan nama 

tersebut. 

 Peformance Measurement  

 Keith Dinnie menjelaskan bahwa efektivitas dari strategi nation branding harus 

dinilai secara berkelanjutan dimana dapat dilihat atau ditelusuri melalui  pendaftaran 

literatur yang digunakan untuk menentukan aspek yang berbeda dari kinerja nation 

branding. Pelacakan literatur tersebut dapat dilihat dari indeks yang dimunculkan oleh 

kelompok tertentu seperti World Economics Forum, Global Competitiveness Index, dll.36 
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Dari pelacakan literatur atau laporan yang dikeluarkan oleh organisasi tertentu dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh negara tersebut dari kinerja nation branding 

negaranya. Apakah strategi dari pelaksanaan nation branding membawa manfaat yang 

positif atau citra negatif bagi negaranya. 

 Institutions Involved in Nation Branding 

 Pada elemen ini penulis akan meneliti adakah institusi khusus yang dibentuk oleh 

pemerintah Selandia Baru yang bertanggung jawab akan program nation branding. 

Contohnya seperti Swedia yang memiliki The Swedish Institute yang bertanggung jawab 

dalam mempromosikan Swedia di dunia. Institusi ini berpusat di Stockholm dan memiliki 

kantor cabang di Visby dan Paris. Afrika Selatan juga memiliki institusi yaitu 

Internasional Marketing Council yang memiliki andil dalam branding pariwisata, ekspor, 

warisan budaya dan investasi.37 Sedangkan Islandia memiliki Promote Iceland yang 

mempromosikan destinasi parawisata Islandia, menstimulasi pertumbuhuna ekonomi 

mengandalkan ekspor, membantu mempromosikan budaya Islandia di luar negaranya, 

dan mengenalkan posisi islandia sebagai posisi yang strategis untuk Foreign Direct 

Investment.   

2.3 OPERASIONALISASI KONSEP 

. Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan atau 

memaparkan suatu konsep, dimana melalui definisi operasional diciptakan suatu kriteria-

kriteria tertentu sehingga suatu konsep tersebut dapat diuji secara empiris.38 Definisi 

                                                             
37 Dinnie, K. (2016). Nation Branding. London: Routledge, h. 228 
38 Mas’oed, Mohtar. 1990. h.116-117.   



operasional akan berpreran penting dalam proses analisis suatu penelitian. Nation 

Branding merupakan langkah yang dipilih oleh negara-negara di seluruh belahan dunia 

untuk dilakukan dengan harapan untuk meraih kepentingan negara mereka masing-

masing. Sama halnya dengan Selandia Baru yang menggunakan suatu pop culture 

ataupun budaya popular pada masa ini yang dimiliki oleh Negara mereka. Untuk 

menjelaskan fenomena nation branding yang diangkat oleh penulis maka, kali ini penulis 

memilih konsep dari Keith Dinnie yaitu Nation Branding Stategy untuk mengetahui 

strategi apa saja yang dapat digunakan oleh Selandia Baru dalam melaksanakan branding 

Negara mereka.  

 Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian meggunakan sebuah 

konsep perlu adanya definisi konseptual dalam beberapa dimensi yang lebih spesifik yang 

disebut variabel.39 Lebih dalam lagi, untuk mengamati dan menganalisa sebuah fenomena 

dengan lebih spesifik maka diturunkan lagi dari sebuah variabel kepada indikator-

indikator.40 Untuk lebih menjelaskan tentang bagaimana pengaplikasian konsep nation 

branding strategy yang akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait 

isu branding negara dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan definisi 

operasionalisasi konsep yang penulis gunakan dalam penelilitian penulis dan penjelasan  

dalam tabel operasionalisasi konsep yang penulis sertakan. 

 

 

                                                             
39 Ibid, h.126 
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Nation Brand Advertising 

Strategi dari nation branding menurut Dinnie yang pertama adalah penggunaan 

media dan iklan untuk menginformasikan segala sesuatu tentang sebuah negara. Iklan ini 

juga dapat dilakukan dengan melalui kampanye promosi untuk membentuk sebuah citra 

atau pandangan publik internasional terhadap suatu negara. Penulis kemudian akan 

menggunakan nation brand advertising untuk melihat bagaimana promosi dan pemasaran 

yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru melalui kampanye 100% Middle-earth, 

100% Pure New Zealand untuk menyebarkan nilai-nilai atau kepentingan yang ingin 

dicapai melalui media cetak, televisi, radio, koran, papan reklame, dan website.  

Di samping itu, untuk lebih memaksimalkan penyebaran luasan informasi ini, 

penulis juga akan melihat kerjasama pemerintah Selandia Baru dengan beberapa 

perusahaan internasional yang bergerak dalam bidang periklanan maupun rumah 

produksi seperti Paramount pictures, Warner Bros dan lain lainnya untuk 

mempromosikan kampanye 100% Middle-Earth, 100% Pure New Zealand. 

Public Relations 

Public Relations merupakan strategi kedua dari penerapan nation branding 

dimana Keith Dinnie menjelaskan pemerintah suatu negara dapat menyewa public 

relations untuk membantu dalam memanajemen reputasi dari nation brand mereka. 

Disini penulis akan melihat bagaimana upaya pemerintah Selandia Baru dalam 

memanajemen reputasi negara mereka melalui peran organisasi /institusi yang 

mempunyai kemampuan serta tujuan untuk meningkatkan citra dan reputasi dari Selandia 

Baru sendiri kepada publik internasional.  



Online Branding, Social Media, and Mobile Applications 

Online branding sendiri dijelaskan oleh Keith Dinnie sebagai cara 

mempromosikan nation brand sebuah negara menggunakan teknik advertising non 

konvensional. Pemerintah juga bisa menggunakan sosial media sebagai penghubung dan 

sarana penyebaran informasi nilai-nilai yang mereka inginkan pada khalayak umum. 

Kemudian, untuk memudahkan akses mengenai informasi dan akses konten-konten 

informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, pemerintah dapat menciptakan mobile 

applications yang diperuntukkan bagi masyarakat luas.  

Berdasarkan hal ini, penulis disini akan melihat upaya TNZ dalam melakukan 

online branding kampanye 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand dengan 

beberapa teknik seperti seeding trials, viral advertising, brand advocacy programmes, 

dan influencer outreach inniative. Kemudian, penulis akan melihat bagaimana kegiatan 

promosi dan iklan kampanye 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand yang 

dilakukan pemerintah Selandia Baru melalui beberapa sosial media seperti facebook, 

twitter, instagram, youtube, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk memudahkan akses 

konten-konten informasi mengenai informasi bagi para turis, penulis akan melihat 

bagaimana peran dari mobile applications yang dibuat oleh pemerintah Selandia Baru. 

Customer and Citizens Relationship Management  

Pada strategi ini, penulis akan melihat bagaimana upaya pemerintah Selandia 

Baru dalam melakukan pengelolaan serta komunikasi dengan masyarakat, stakeholders, 

serta turis dalam rangka memberikan pelayanan dan menjaga iklim pariwisata tetap dalam 

kondisi memuaskan. Bentuk komunikasi ini dapat dilihat melalui pemberian informasi 



melalui layanan website resmi pemerintah ataupun nomer telepon resmi pemerintah 

Selandia Baru yang dapat diakses oleh masyarakat lokal maupun turis yang ingin datang 

ke Selandia Baru.  

Nation Brand Ambassadors 

Strategi yang kelima adalah penggunaan nation brand ambassadors. Penggunaan 

nation brand ambassadors ini dapat menjadi representasi nilai-nilai dari sebuah brand. 

Penulis disini akan melihat bagaimana peran nation brand ambassadors resmi dan tidak 

resmi yang ditunjuk Tourism New Zealand dalam mempromosikan informasi mengenai 

keadaan pariwisata dari Selandia Baru. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi 

serta melihat bagaimana artis ataupun atlet dari Selandia Baru yang mampu membentuk 

citra positif Selandia Baru di mata internasional. 

Internal Brand Management 

Sebuah negara dapat menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan atau individu 

tertentu yang dapat melakukan internal brand manajemen dengan baik. Dalam hal ini, 

penulis akan melihat bagaimana kerjasama TNZ dengan beberapa perusahaan swasta 

seperti perusahaan penerbangan, perhotelan, agen travel, yang turut bergerak dalam 

bidang pariwisata di Selandia Baru. Penulis disini juga akan melihat bagaimana peran 

dari beberapa perusahaan swasta yang ada di Selandia Baru dalam mendukung 

pembentukan citra positif Selandia Baru sebagai destinasi pariwisata yang baik. 

 

 



Diaspora Mobilization 

 Seperti pada penjelasan di bagian kerangka konseptual, aktifitas dan jaringan 

diaspora pada suatu negara memiliki manfaat bagi sebuah negara. Jaringan diaspora ini 

akan banyak memberi keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bagi suatu 

negara, tidak terkecuali bagi Selandia Baru. Oleh karena itu, penulis juga akan melihat 

bagaiamana upaya pemerintah Seandia Baru dalam memanajemen dan mengontrol kaum 

diaspora yang ada di luar negeri, sehingga dapat memberi manfaat bagi strategi nation 

branding dari Selandia Baru itu sendiri. 

Nation Days 

 Strategi nation branding dari Keith Dinnie adalah memanfaatkan momen hari 

nasional atau hari besar yang dimiliki negara sebagai ajang promosi melalui acara yang 

digelar dalam skala yang bersifat domestik ataupun internasional.41 Di Selandia Baru 

sendiri, ada beberapa momen perayaan hari nasional atau hari besar yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan beberapa acara atau event agar menarik perhatian 

turis untuk datang ke Selandia Baru. Penulis pada nantinya akan meneliti bagaimana 

upaya pemerintah Selandia Baru dalam menggunakan beberapa momen perayaan hari 

besar di Selandia Baru untuk melakukan promosi pariwisata untuk menarik kedatangan 

turis di Selandia Baru. Selain itu, penulis juga akan meneliti tentang upaya pemerintah 

dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti pihak pengelola 
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penerbangan dan pengelola resort/hotel dalam melakukan promosi yang bertepatan 

dengan hari besar nasional/hari penting di Selandia Baru. 

The Naming of Nation Brands 

  Penggunaan nama sebuah negara dalam strategi nation branding digunakan 

untuk memberi ciri khas terhadap setiap negara. Oleh karena itulah, penulis akan meneliti 

bagaimana pelaksanaan nation branding yang dilakukan pemerintah Selandia Baru 

melalui beberapa slogan atau kampanye pariwisata. Slogan dan kampanye ini menurut 

penulis sendiri dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk menunjukkan ciri khas dan 

keunikan pariwisata yang ada di Selandia Baru. 

Performance Measurements 

 Performance Measurements adalah salah satu strategi dalam nation branding 

yang digunakan bagi pemerintah suatu negara untuk melakukan evaluasi terkait performa 

serta peringkat yang diraih negara dari tahun ke tahun. Oleh karena itulah, melalui 

beberapa penelitian dan studi yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi internasional ini 

dapat digunakan oleh Tourism New Zealand untuk mengetahui perkembangan performa 

dari nation branding negara mereka. Hal ini dilakukan agar Tourism New Zealand dapat 

mengetahui kekurangan yang dimiliki mereka sehingga dapat membuat strategi yang 

lebih baik di masa mendatang. 

Institution Involved in Nation Branding 

Keith Dinnie menjelaskan bahwa negara dapat membentuk sebuah institusi untuk 

membantu mereka dalam mengelola strategi nation branding. Penulis akan melihat 



bagaimana sebuah pembentukan institusi yang membantu pemerintah Selandia Baru 

dalam mengelola strategi nation branding khususnya dalam mempromosikan dan 

memasarkan kampanye 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand. Di samping itu, 

penulis juga akan melihat bagaimana peran institusi ini untuk membantu pemerintah 

Selandia Baru dalam membangun citra positif Selandia Baru sebagai salah satu destinasi 

pariwisata dunia yang aman bagi wisatawan. 

 

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep42 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

Nation Branding 

Strategy 

Nation Brand 

Advertising 

1. Kegiatan promosi 

dan iklan melalui 

media konvensional. 

2. Kerjasama 

pemerintah dengan 

perusahaan 

periklanan ataupun 

rumah produksi.  
 

1. Adanya kegiatan 

penyebaran iklan 

“100% Middle-earth, 

100% Pure New 

Zealand” melalui 

media konvensional 

oleh Pemerintah 

Selandia Baru. 

2. Adanya kerjasama 

pemerintah Selandia 

Baru dengan 

perusahaan periklanan 

ataupun rumah 

produksi untuk 

mempromosikan 

kampanye “100% 

Middle-earth, 100% 

Pure New Zealand” 

kepada publik 

Internasional. 

Public Relations 1. Penunjukan agensi 

Public Relations oleh 

pemerintah untuk 

1. Penunjukan agensi 

Public Relations oleh 

pemerintah Selandia 

Baru untuk 
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program nation 

branding. 
kampanye “100% 

Middle-earth, 100% 

Pure New Zealand”. 

 

Online Branding, 

Social Media and 

Mobile 

Applications 

1. Penyebaran kampanye 

melalui website. 

2. Media Sosial yang di 

fokuskan untuk 

kampanye nation 

branding. 

3. Aplikasi Smartphone 

untuk kampanye 

nation branding. 

1. Pembuatan website 

khusus untuk “100% 

Middle-earth, 100% 

Pure New Zealand”, 

oleh pemerintah 

Selandia Baru. 

2. Pembuatan akun 

media sosial khusus 

untuk “100% Middle-

earth, 100% Pure New 

Zealand”. Oleh 

pemerintah Selandia 

Baru 

3. Pembuatan aplikasi 

smartphone khusus 

untuk “100% Middle-

earth, 100% Pure New 

Zealand”. Oleh 

pemerintah Selandia 

Baru. 

Customer and 

Citizens Relation 

Management 

1. Penggunaan teknologi 

oleh pemerintah agar 

masyarakat dapat 

memberi saran 

ataupun kritikan 

terkait dengan nation 

branding negara 

tersebut. 

1. Pembuatan website 

khusus, nomor 

telepon ataupun e-

mail yang disiapkan 

oleh pemerintah 

Selandia Baru untuk 

berkomunikasi 

dengan masyarakat 

terkait usulan nation 

branding.  

 

Nation Brand 

Ambassadors 

1. Penunjukan nation 

brand ambassadors 

secara resmi oleh 

pemerintah. 

2. Musisi, artis terkenal 

ataupun atlet secara 

tidak langsung 

menjadi brand 

1. Penunjukan Nation 

Brand Ambassadors 

resmi oleh pemerintah 

Selandia Baru. 

2. Peran dari artis, atlet, 

atau indiividu yang 

berpengaruh di 

Selandia Baru atau di 



ambassadors sebuah 

negara. 

dunia yang secara 

langsung ataupun 

tidak langsung 

menjadi brand 

ambassador dari 

Selandia Baru dan 

dapat membawa citra 

positif bagi Selandia 

Baru. 

Internal Brand 

Management 

1. Individu ataupun 

Agensi oleh 

pemerintah yang 

bertanggung jawab 

mngawasi Internal 

pelaku nation 

branding. 

1. Adanya individu 

ataupun agensi khusus 

oleh pemerintah 

Selandia Baru yang 

bertanggung jawab 

mengawasi kampanye 

“100% Middle-earth, 

100% Pure New 

Zealand”. 

Diaspora 

Mobilization 

1. Kontribusi komunitas 

masyarakat diaspora 

suatu negara di 

seluruh belahan dunia. 

1. Adanya pengelolaan 

komunitas dari 

penyebaran 

masyarakat Selandia 

Baru di negara lain. 

Nation Days 1. Penggunaan nation 

days atau hari besar 

suatu negara untuk 

dapat 

mempromosikan 

nation brand dari 

negara terkait. 

1. Pelaksanaan nation 

days atau hari besar 

Selandia Baru serta 

pemilihan waktu dan 

tempat untuk 

mempromosikan dan 

memperkuat nation 

brand dari Selandia 

Baru. 

The Naming of 

Nation Branding 

1. Tujuan dari pemilihan 

nama nation branding 

suatu negara. 

2. Efek dari pemilihan 

nation branding suatu 

negara. 

1. Tujuan dari pemilihan 

nama “100% Middle-

earth, 100% Pure New 

Zealand” untuk nation 

branding Selandia 

Baru. 



2. Pemilihan “100% 

Middle-earth, 100% 

Pure New Zealand”  

sebagai nama nation 

branding Selandia 

Baru. 

Performance 

Measurement 

1. Adanya survey yang 

terkait dengan upaya 

nation branding suatu 

negara. 

2. Survey yang 

dilakukan oleh negara 

pelaku nation 

branding. 

1. Penelitian yang 

dilakukan oleh 

pemerintah Selandia 

baru mengenai citra 

ataupun reputasi 

Selandia Baru di mata 

dunia Internasional 

dalam survey yang 

sudah ada. 

2. Pembuatan survey 

oleh pemerintah 

Selandia baru 

mengenai nation 

branding Selandia 

Baru  

Institution Involved 

in Nation Branding 

1. Institusi khusus yang 

dibentuk pemerintah 

yang bertanggung 

jawab dalam 

mempromosikan 

negaranya. 

1. Adanya 

pembentukan 

institusi khusus oleh 

pemerintah Selandia 

Baru yang 

bertanggung jawab 

dalam 

mempromosikan 

negaranya. 

 

 

 

 



2.4 ALUR PEMIKIRAN 

 

 

 

2.5 ARGUMEN UTAMA 

 Strategi nation branding Selandia Baru melalui program “100% Middle-earth, 

100% Pure New Zealand” sesuai dengan konsep Nation Branding Strategy melalui 

tindakan nation brand advertising, public relations, online branding and mobile 

applications, customer and citizens relation management, nation brand ambassadors, 

internal brand management, diaspora mobilization, nation days, the naming of nation 

brand, performance measurement and institutions involved in nation branding.  

 


