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ANALISIS STRATEGI NATION BRANDING THAILAND DI ASIA MELALUI 

“THAILAND CONNECT” 2013-2016 

 

ABSTRAK 

 

Citra negara yang positif dapat memberikan keuntungan bagi negara baik 

dalam sektor ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Strategi nation branding yang 

baik dapat menciptakan citra negara yang positif. Thailand merupakan negara yang 

melaksanakan strategi nation branding melalui pariwisata, salah satu bagian 

pariwisata yang gencar dilakukan oleh Thailand adalah melalui industri Meeting, 

Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE). Pada tahun 2013-2016, strategi 

Thailand melalui "Thailand CONNECT" sebagai global marketing campaign MICE 

Thailand menunjukkan hasil yang dengan pencapaian Thailand menjadi ASEAN 

MICE Venue Standard. Strategi Thailand melalui “Thailand CONNECT “pada tahun 

2013-2016 dilaksanaka melalui proses nation branding mechanism model yang 

meliputi proses developing a nation-brand strategy dan operating a nation-brand 

strategy 

  

Kata kunci: Citra negara, Thailand, strategi nation branding, MICE, Thailand   

CONNECT 
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ANALYSIS OF THAILAND NATION BRANDING STRATEGY IN ASIA THROUGH 

“THAILAND CONNECT” 2013-2016 

 

ABSTRACT 

A reputable nation will provide positive impacts to economic, political, social, 

and cultural sectors. A good nation branding strategy be able to create a positive 

image of the nation. Thailand is the nation that is implementing the strategy of nation 

branding through tourism, one of the tourism that Thailand is done by repeatedly 

through the industry Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). In 

2013-2016, Thailand's strategy through "Thailand CONNECT" as the global 

marketing campaign of MICE Thailand shows the results with the achievement of 

Thailand to ASEAN MICE Venue Standard. Thailand's strategy through "Thailand 

CONNECT" in 2013-2016 is implemented through a nation branding mechanism 

model that includes developing a nation-brand strategy and operating a nation-brand 

strategy 

 

Keywords: Country’s image, Thailand, nation branding strategy, MICE, Thailand 

CONNECT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Citra atau  image suatu negara merupakan hal yang dibutuhkan bagi suatu 

negara untuk mempertahankan eksistensinya. Citra atau image negara yang positif 

tentunya dapat memberikan benefit suatu negara baik dalam segi budaya dan segi 

sosial terutama segi perekonomiannya. Oleh karena itu suatu negara membutuhkan  

nation branding. Nation branding ini merupakan strategi marketing negara dalam 

mempromosikan citra negara, produk, Foreign Direct Investment (FDI), serta 

pariwisata.1 

Sektor industri pariwisata merupakan salah satu pilihan sektor dalam 

mempromosikan citra positif suatu negara. Dimana industri pariwisata juga dapat 

menjadi nation identity2 suatu negara. Hal tersebut dikarenakan national identity 

dapat dilihat melalui sisi budaya, sehingga pariwisata dapat dijadikan national 

identity yang mengandung unsur budaya yang merupakan ciri khas dari suatu budaya. 

Selain itu, sektor industri pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian suatu 

negara. Sumber devisa negara yang didapat melalui sektor industri pariwisata 

memiliki kapabilitas berkontribusi untuk pembangunan nasional, mengatasi hutang 

                                                 
1  De Jorge Vecente, 2004, State Branding in the 21st Century, p.1 
2  National identity merupakan suatu istilah untuk menjelaskan bagaimana suatu negara atau bangsa 

secara keseluruhan; dilihat dari berbagai sisi, seperti budaya, bahasa, tradisi, nilai-nilai yang dianut, 

serta sistem politik. Oxford. National Identity - Definition of National Identity in English | Oxford 

Dictionaries, dalam https://en.oxforddictionaries.com/definition/national_identity, diakses 7 Mei 2017 
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negara, serta menstabilkan nilai tukar (kurs). Hal ini membuat sektor sektor industri 

pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam suatu negara untuk meningkatkan 

perekonomiannya.3 Selain itu, pemanfaatan sektor pariwisata juga dapat 

meningkatkan competitive identity4 suatu negara sehingga dapat menarik perhatian 

dan minat masyarakat internasional.  

Salah satu bagian dari sektor industri pariwisata yang menjadi tren hasil 

globalisasi adalah industri Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE). 

Industri MICE merepresentasikan sektor pariwisata yang menggabungkan antara 

event bisnis dengan aktivitasnya.5 Industri MICE digunakan untuk mengembangkan 

pengetahuan serta ekonomi kreatif bagi suatu negara.6 Industri MICE merupakan 

industri yang memiliki peran penting dalam berkontribusi terhadap perekonomian 

regional maupun nasional.7 Convention sebagai salah satu akronim dari MICE juga 

merupakan safeguard dalam menjaga intangible cultural heritage.8 Industri MICE 

berperan  sebagai  pendorong utama dalam tourism destination  development dan juga 

penggerak masuknya income, lapangan dan tenaga kerja, serta investasi asing.9 

                                                 
3  Dewa Putu Oka Prasiasa, 2013,  Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat, Salemba Humanika, 

p.8-10 
4  Competitive identity merupakan suatu identitas negara atau bangsa, yang membuat suatu negara atau 

bangsa  berbeda dari negara atau bangsa lain. Perbedaan yang menjadi karakteristik negara atau bangsa 

ini yang membuat suatu negara kompeten di dunia internasional. Parc Cientific I Technologic Turisme  

I Oci, 2011, The Competitive Identity of Catalonia as an International Tourist Destination, dalam 

http://www.pct-turisme.cat/intranet/node/340, diakses  7 Mei 2017 
5  Dr. Chloe Lau, 2016, Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), The Government 

of the Hong Kong Special Administrative Region, p.1 
6  8th UNWTO Asia Pacific Executive Training Program on Tourism Policy and Strategy, 2014, 

National MICE Development: A Global Perspective, p.2 
7 Li-Ting – Zheng Gu, 2011, International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 24 

No. 2 
8  UNESCO, “Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,”, 2003, 

dalam https://ich.unesco.org/en/convention, diakses 23 Mei 2017 
9  UNWTO, “Global Meeting Industry: An Asia-Pacific Perspective”, 2014, p.8 

https://ich.unesco.org/en/convention
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Industri MICE dapat dikatakan sebagai industri yang tidak hanya berpotensi 

memberikan keuntungan melalui segi ekonomi, tetapi juga memberikan keuntungan 

pada segi sosial dan intelektual.10  

Asia-Pasifik merupakan region yang berkembang secara cepat terutama dalam 

perhelatan industri MICE. Perhelatan industri MICE terjadi di beberapa kota dan 

negara yang berada di wilayah Asia-Pasifik.11. Hal ini dilakukan karena negara-

negara di Asia melihat MICE sebagai kunci pembangunan ekonomi yang strategis.12  

Support pemerintah yang kuat dalam bidang MICE ini merupakan faktor penting bagi 

negara-negara di region tersebut hingga menjadi region yang utama dari sekian 

region yang berkembang di segi industri MICE. Negara-negara di Asia tersebut 

seperti Filipina, Jepang, Indonesia, Singapura serta Thailand. 13 

Pariwisata di Thailand merupakan industri terbesar yang ada di Thailand.14 

Pengembangan pariwisata di Thailand telah menjadi agenda perencanaan kebijakan 

Thailand yang meliputi lingkup domestik serta regional.15 Hal ini juga ditujukan 

dengan peran pemerintah Thailand yang mempromosikan nation branding Thailand 

                                                 
10  Ibid. 
11  Ibid. 
12  UNWTO, “MICE Industry: An Asia-Pacific Perspective”, dalam 

http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/5074/2890/C02C/66D1/5CC5/C0A8/0164/7541/

MICE_Industry_Asia_4-4_excerpt.pdf, diakses 4 Oktober 2015 
13 Nina Mistilis, 1999, Tourism Gateways and Regional Economies : the Distributional Impacts of 

MICE, p.441-442 
14  Mohamed Ali Sharafuddin, 2015, Types of Tourism in Thailand, p.210 
15  Noppanon Homsud, The Effects of Resident's Image and Perceived Tourism Impact to residence 

Satisfication and Support: A Case Study of Hua-hin Prachubkirikhan, The 2015 WEI International 

Academic Conference Proceedings, p. 190 



4 

 

melalui pariwisata dan investasi sejak masa lampau.16 Pariwisata Thailand yang 

memiliki peran penting dilihat melalui pendapatan negara dimana pariwisatanya 

berkontribusi lebih dari 10% total GDP negaranya.17 Sejak tahun 1979, pariwisata 

merupakan sektor utama yang berkontribusi terhadap perekonomian Thailand 

melebihi ekspor, tekstil, serta pertanian.18 Pada tahun 2012, pariwisata Thailand 

mencapai rekor pertama terbesarnya dengan kedatangan wisatawan sebanyak 22,35 

juta wisatawan dimana naik 15, 98 % dari tahun sebelumnya.19 Pada tahun 2015, 

industri pariwisata di Thailand juga mencapai rekor tertingginya dengan visitor 

arrivals sebanyak 29,8 juta naik sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Salah satu 

industri pariwisata yang berperan dalam meningkatkan perekonomian Thailand 

adalah melalui industri pariwisata yang bergerak pada bidang business event atau 

yang biasa disebut dengan MICE. Presiden Thailand Convention and Exhibition 

Bureau (TCEB) tahun 2012 yaitu Mr. Thongchai Sridama juga menyatakan 

pengunjung dengan tujuan kegiatan MICE ke Thailand pada tahun tersebut mencapai 

895.224. Industri MICE di Thailand juga dikatakan telah menyumbang sebanyak 9,49 

% sebagai yang terbesar dari industri-industri yang terkait dalam sektor pariwisata.20  

                                                 
16  Donruetai Kovanthanakul, 2014, Northern Thailand Tourism Branding, Supporting The ASEAN 

Economic Community, Procedia Economics and Finance, p.291 
17  ASEAN, “ASEAN Tourism Strategic Plan” dalam http://www.asean.org/storage/2012/05/ATSP-

2016-2025.pdf, diakses 20 Oktober 2016 
18  Wirudchawong, N, 2011, “Policy on Community Tourism Development in Thailand” dalam K. 

Merle, 2017, “Thailand's Sufficiency Economy and Sustainable Consumption and Production”,World 

Scientific Publishing Company, p.294.  
19  Tourism Authority of Thailand, dalam  http://www.tatnews.org/history/, diakses 5 Juni  2017 
20  TCEB, “TCEB Beats 2012 Target with 895,224 MICE Travelers to Thailand,”,2013, dalam 

http://www.prnewswire.com/news-releases/tceb-beats-2012-target-with-895224-mice-travelers-to-

thailand-186418141.html, diakses 7 Mei 2017 

http://www.tatnews.org/history/
http://www.prnewswire.com/news-releases/tceb-beats-2012-target-with-895224-mice-travelers-to-thailand-186418141.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/tceb-beats-2012-target-with-895224-mice-travelers-to-thailand-186418141.html
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Sebagai negara yang berkontribusi dan berkonsentrasi pada pengembangan 

MICE, Thailand memiliki organisasi yang memegang peranan dalam industri MICE 

di negaranya. Organisasi yang memegang peranan industri MICE di Thailand 

diantaranya Thailand Incentive ad Convention Association atau yang disingkat 

dengan TICA dan Thailand Convention and Exhibition Bureau yang biasa disingkat 

dengan TCEB. TICA merupakan organisasi non-profit yang berdiri pada tahun 1984 

yang mendukung pertumbuhan destinasi MICE di Thailand. Sedangkan TCEB 

merupakan organisasi bentukan pemerintah melalui Royal Decree yang didirikan 

pada tahun 2002 dan beroperasi pada tahun 2004. TCEB ini yang memiliki fungsi 

untuk mempromosikan, mengembangkan, membuat regulasi, dan memfasilitasi yang 

terkait dengan industri MICE di Thailand. TCEB mengembangkan industri MICE 

sebagai industri yang kompetitif dan dapat mencakup sampai ke lapisan 

internasional.21 

Thailand memperkenalkan brand campaign melalui industri MICE dengan 

mempromosikan "Thailand CONNECT" sebagai global marketing campaign yang 

terdiri dari 3 dimensi yaitu destination, business, serta people.22 Thailand  CONNECT 

ditujukan untuk menjadikan Thailand sebagai destinasi MICE yang utama. Selain itu 

campaign tersebut dibentuk untuk mencapai target Thailand melalui wisatawan 

MICE sebanyak 987.000 orang ditahun 2014. Thailand CONNECT juga dibentuk 

untuk meningkatkan visibilitas brand Thailand di internasional sebagai bagian dari 5-

                                                 
21  Royal Thai Embassy Singapore, “Getting to Know MICE Industry in Thailand” dalam 

http://www.thaiembassy.sg/friends-of-thailand/p/getting-to-know-mice-industry-in-thailand, diakses 9 

Mei 2016 
22  Supawan Teerarat, 2014. “Thailand MICE Tourism”, p. 21-23, dalam 

https://www.amchamthailand.com/asp/view_doc.asp?DocCID=4013, diakses 5 Januari 2018 

http://www.thaiembassy.sg/friends-of-thailand/p/getting-to-know-mice-industry-in-thailand
https://www.amchamthailand.com/asp/view_doc.asp?DocCID=4013
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Year Master Strategic Plan 2012-2016.23 Salah satu pencapaian dari upaya strategi 

nation branding Thailand  melalui industri MICE sebagai bagian dari pariwisata  

yang berada di kawasan Asia adalah dengan terpilihnya Thailand sebagai model 

MICE Venue Standard di ASEAN.  Negara yang tergabung pada ASEAN menyetujui 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) sebagai model MICE Venue Standards di 

ASEAN pada ASEAN Senior Official Meeting on Tourism yang ke- 43 di Manila 

yang diadakan  pada 18-19 Januari 2016. MICE Venue Standard yang diformulasikan 

oleh Thailand ini merupakan bagian dari ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-

2025.24 Thailand MICE Venue Standard sebagai acuan TCEB untuk mengaplikasikan 

dan mengimplementasikan ASEAN MICE Venue Standard .25 Kapabilitas Thailand 

menjadi standard venue MICE yang akan digunakan sebagai standart venue MICE di 

ASEAN merupakan fenomena yang menarik.  

Keberhasilan Thailand dalam mencapai standar tersebut merupakan bentuk 

upaya Thailand dalam menjalankan strategi nation branding Thailand sebagai negara 

wisata terutama pariwisata yang bergerak dalam bidang industri MICE. Strategi 

Thailand melalui MICE tersebut didukung dengan pernyataan perdana menteri 

Thailand  yaitu Yingluck Shinawatra pada pertemuan majelis nasional pada 23 

Agustus 2011. Yingluck Shinawatra menyatakan dukungan bagi sektor pariwisata 

                                                 
23  ACN Newswire, 2013, "TCEB Launches 'Thailand CONNECT' Campaign to Boost MICE 

Business'", dalam https://www.acnnewswire.com/press-release/english/14436/tceb-launches-

%27thailand-connect%27-campaign-to-boost-mice-business diakses 5 Jauari 2018 
24  CEI Asia. “ASEAN agrees to use Thailand MICE Venue Standard” dalam 

http://www.cei.asia/article/asean-agrees-to-use-thailand-mice-venue-standard/406089, diakses 9 Mei 

2016 
25  Suchat Sritama, “TCEB to Push ASEAN as a Quality MICE Destination” dalam 

http://www.nationmultimedia.com/business/TCEB-to-push-Asean-as-quality-MICE-destination-

30296467.html, diakses 20 Agustus 2017 

https://www.acnnewswire.com/press-release/english/14436/tceb-launches-%27thailand-connect%27-campaign-to-boost-mice-business
https://www.acnnewswire.com/press-release/english/14436/tceb-launches-%27thailand-connect%27-campaign-to-boost-mice-business
http://www.cei.asia/article/asean-agrees-to-use-thailand-mice-venue-standard/406089
http://www.nationmultimedia.com/business/TCEB-to-push-Asean-as-quality-MICE-destination-30296467.html
http://www.nationmultimedia.com/business/TCEB-to-push-Asean-as-quality-MICE-destination-30296467.html
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dengan poin yang disampaikan oleh beliau dalam mempromosikan kegiatan 

pariwisata untuk meningkatkan  nilai tambah sektor pariwisata, meningkatkan 

kualitas dalam servis pariwisata, mempromosikan Thailand sebagai lokasi pembuatan 

film, serta mendukung Thailand dalam menjadikan Thailand sebagai host dari event-

event internasional.  Yingluck Shinawatra juga menyatakan dukungannya dengan 

poin mempromosikan wisata yang berkualitas baik bagi untuk domestik dan luar 

negeri, serta menjadikan Thailand sebagai destinasi berkelas dunia, dan menjadikan 

Thailand sebagai pusat dari meeting dan exhibition internasional.26 

Thailand juga membutuhkan image positif dari image negatifnya sebagai 

sebuah negara destinasi prostitusi atau sex tourism.27 Selain itu Thailand juga 

memiliki citra negatif dimana Thailand dikenal dengan ketidakstabilan politik 

domestik yang terjadi pada tahun 2010.28 Selain itu ketidakstabilan politik Thailand 

juga berlangsung dimana tahun 2012 kaos kuning anti peerintah memblokade 

parlemen Thailand.29 Hal ini penulis gunakan sebagai bahan kajian penelitian 

bagaimana analisis strategi nation branding Thailand di Asia melalui salah satu 

bagian dari industri pariwisata yaitu  industri MICE pada tahun 2013-2016.  

                                                 
26  Niti Wirudchawong, Policy on Community Tourism Development in Thailand, p.23-24, dalam 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/vol04_02.pdf,  diakses 5 Juni 2017 
27 Aino Peltonen, 2016, Ethics of Sex Tourism in Thailand: Finnish Tourists' Stance to Prostitution 

and Human Trafficking, p. 4,  dalam 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106550/peltonen_aino.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

diakses 5 Januri 2018 
28  Daljit Singh, 2011, Southeast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, p.287 
29  BBC News, "Thailand Profile-Timeline,” dalam http://www.bbc.com/news/world-asia-15641745 

diakses pada 5 Januari 2018 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106550/peltonen_aino.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bbc.com/news/world-asia-15641745
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Fokus penulis pada industri MICE ini dikarenakan industri MICE memiliki 

peran penting dalam sektor pariwisata di Thailand sebagai tujuan wisata utama.30 

Fokus penulis pada tahun 2013-2016 juga dikarenakan pada tahun 2012 tersebut 

Thailand berada di ranking 8 dalam industri eksibisi internasional dan terbesar se-

Asia Tenggara.31 Penulis memiliki fokus pada tahun 2013-2016 karena penulis 

melihat pada tahun tersebut plan terkait industri MICE dalam MICE 5-year strategic 

master plan 2012-2016 sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam the 11th National 

Economic and Social Development Plan 2012-2016.32 5-year strategic master plan 

tersebut memiliki tujuan bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri MICE 

Thailand dalam pasar global. 5-year master strategic plan inilah yang berkaitan 

dengan industri MICE sebagai bagian dari industri pariwisata di Thailand. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana strategi nation branding Thailand di Asia melalui “Thailand 

CONNECT” tahun 2013-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

mengetahui bagaimana strategi nation branding Thailand di Asia melalui “Thailand 

CONNECT” khususnya pada tahun 2013-2016. 

                                                 
30  Kantapop Buathong - Pe-Chun Lai, “Perceived Attributes of Event Suistanability in the MICE 

Industry in Thailand : A Viewpoint from Governmental, Academic, Venue, and Practitioner” 2017, 

dalam www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1151/pdf, diakses pada 17 Agustus 2017 
31  The 2012 Statistical Yearbook of the Global Association of the Exhibition Industry (UFI) dalam 

Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) Annual Report 2012 
32 Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) Annual Report 2012, p.39 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru bagi penelitian lain 

yang memiliki objek kajian yang sama yaitu strategi nation branding Thailand di 

Asia melalui “Thailand CONNECT”. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi para pembuat regulasi terkait aspek-aspek apa 

saja yang diperhatikan seperti perkembangan industri MICE dalam sektor 

pariwisata. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

2.1.1  An Overview and Identification of Barriers Affecting the Meeting and 

Convention Industry in Thailand 

Mengerjakan suatu penelitian tentunya menggunakan studi terdahulu 

sebagai referensi. Studi terdahulu pertama yang penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian melalui jurnal yang berjudul "An Overview and 

Identification of Barriers Affecting the Meeting and Convention Industry in 

Thailand" oleh Aswin Sangpikul dan Seongsop Kim. Jurnal ini menjelaskan 

bagaimana industri MICE terutama pada sektor meeting dan convention 

mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut juga berkontribusi terhadap 

peningkatan perekonomian lokal serta nasional sebagai tempat destinasi. Sebagai 

tempat destinasi convention yang populer di Asia, Thailand telah 

menggelontorkan dana pemasaran yang besar terhadap target pada segmen 

meeting dan convention market. Sebanyak 25 juta U$D di tahun 2008 

meerupakan bentuk Thailand dalam menarik lebih banyak bisnis konvensi serta 

untuk menstimulasi industri pariwisata di negaranya.33 

Kesadaran Thailand dimana MICE sebagai salah satu industri penting 

yang dapat mempromosikan Thailand sebagai negara utama dalam destinasi 

convention di region Asia-Pasifik adalah dengan pembangunan Queen Sirikit 

                                                 
33  Seongseop Kim – Aswin Sangpikul, 2009, An Overview and Identification of Barriers Affecting the 

Meeting and Convention Industry in Thailand, p.186 
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National Convention Center (QSNCC), sebagai convention berkelas international 

dan  nasional pertama pada tahun 1991. Pemerintah Thailand melengkapi upaya 

Thailand untuk membangun industri MICE yang lebih kompetitif bagi negaranya 

bersaing di pasar global dengan membentuk agen pemerintah yang memiliki 

spesialisasi dalam bidang industri MICE yaitu Thailand Convention & Exhibition 

Bureau (TCEB). TCEB ini dibentuk oleh pemerintah Thailand pada tahun 2002. 

TCEB dibentuk sebagai key government agency yang responsif terhadap 

perkembangan MICE di Thailand. TCEB ini memiliki peran penting dalam 

mengkoordinasi dan memfasilitasi terkait bisnis MICE yang ada di Thailand. 

TCEB juga bentuk komitmen pemerintah dengan private sector untuk 

mempromosikan MICE di negaranya dalam jangka panjang.34 

Persamaan dari jurnal dan penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana 

analisis penulis dan jurnal ini membahas tentang perkembangan MICE di 

Thailand sebagai salah  satu bagian dari industri pariwisata yang memiliki peran 

penting dalam meningkatkan perekonomian Thailand. Penulis dan jurnal ini 

sama-sama membahas negara yang sama yaitu Thailand. Studi terdahulu dengan 

penelitian penulis juga memiliki perbedaan seperti dari tahun yang diteliti. 

Dimana jurnal ini secara umum menjelaskan industri MICE di Thailand pada 

tahun 2005-2007.  Selain itu jurnal ini juga melihat hambatan-hambatan apa saja 

yang menjadi masalah dalam perkembangan MICE di Thailand. Sedangkan 

penulis membahas strategi-strategi pemerintah Thailand itu sendiri terkait industri 

MICE sebagai bagian dari industri pariwisata di negaranya. 

                                                 
34 Ibid, p.187 
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2.1.2 Capacity optimization analysis for the MICE industry in Las Vegas 

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

melalui jurnal Li-Ting Grace Yang dalam "Capacity Optimization Analysis for the 

MICE industry in Las Vegas”. Jurnal ini membahas bagaimana mengidentifikasi 

apakah kapasitas MICE yang ada di Las Vegas sudah optimal. Selain itu, jurnal 

ini menganalisis apakah kurang atau lebih dari segi kapasitas. Ruang lingkup pada 

studi ini mengacu pada situasi MICE di Las Vegas pada tahun 2010-2014.35 

Industri MICE memberikan dampak positif terhadap destinasi pariwisata. 

Berdasarkan keterangan dari Las Vegas Convention and Visitor Authority 

(LVCVA), Las Vegas telah menyelenggarakan lebih dari 94 juta convention 

attendees yang telah berkontribusi lebih dari 101,2 milyar U$ semenjak tahun 

1962. Karena tren MICE semakin meningkat tersebut, pembangunan terhadap 

fasilitas MICE di Las Vegas menjadi semakin agresif. Hal ini menyebabkan 

kapasitas yang tersedia lebih banyak daripada pemanfaatan fasilitasnya. 

Pemanfaatan fasilitas MICE ini dilihat dari jumlah rata-rata yang hanya berkisar 

57,48 % pada tahun 1997 sampai dengan 2008.Jika terjadi over-capacity maka 

akan menyebabkan investasi dan bisnis MICE mengalami kerugian.36 

Persamaan dari jurnal dan penulis dalam penelitian ini terletak pada case 

yang diangkat sama-sama memiliki unsur MICE. MICE sebagai industri yang 

memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian. Studi 

terdahulu kedua penulis juga memiliki beberapa perbedaan seperti dari segi 

                                                 
35 Liting Yang, 2012, Capacity Optimization analysis for the MICE Industry in Las Vegas, Emerald 

Vol.24, p.335 
36  Ibid, p.336-338 
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konsep yang digunakan serta isi pembahasan yang mendalam. Jurnal ini 

menggunakan model single-period inventory dalam analisa terkait capacity 

management. Sedangkan penulis dalam penelitian menggunakan Nation Branding 

Mechanism Model sebagai konsep untuk menganalisa isu. Selain itu fokus penulis 

adalah negara Thailand, sedangkan pada jurnal ini isu yang dianalisa adalah Las 

Vegas. 

2.1.3 Strategic Approach to Nation Branding: A Case of the Nigeria Brand 

Studi terdahulu ketiga yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

melalui jurnal yang berjudul "Strategic Approach to Nation Branding: A Case of 

the Nigeria Brand" oleh Edith Onowe dan Felix Osaiga Isibor. Jurnal ini 

menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang yang memiliki reputasi 

negatif sebagai negara miskin, kriminalitas dan perang, korupsi serta penyakit  

akan sulit untuk menarik investor. wisatawan, maupun partner dagang dan 

konsumen. Hal tersebut berlaku bagi Nigeria, meskipun negara tersebut memiliki 

sumber daya material dan manusia yang besar tetapi Nigeria memiliki citra yang 

negatif. Masalah korupsi dan penyuapan, banyaknya pengangguran, etika kerja 

yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya pendidikan, sistem 

agrikultur dan kesehatan yang buruk, kelaparan dan ketidakamanan, serta 

kerusuhan antar suku dan agama berdampak pada posisi Nigeria yang tidak 

menguntungkan di pasar internasional.37 

                                                 
37  Edith Onowe Odia - Felix Osaiga Isibor, 2013, Strategic Approach to Nation Branding: A Case of 

the Nigeria Brand, International Journal of Business and Management Vol.9, p.204-205 dalam 

https://www.researchgate.net/publication/267337840_Strategic_Approach_to_Nation_Branding_A_Ca

se_of_the_Nigeria_Brand diakses 20 November 2017 

https://www.researchgate.net/publication/267337840_Strategic_Approach_to_Nation_Branding_A_Case_of_the_Nigeria_Brand
https://www.researchgate.net/publication/267337840_Strategic_Approach_to_Nation_Branding_A_Case_of_the_Nigeria_Brand
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Citra negara yang negatif tersebut membuat Nigeria membutuhkan sesuatu 

yang positif untuk menciptakan citra yang baik. Salah satu langkah untuk 

membuat citra positif tersebut dengan mere-posisi citra Nigeria melalui merek 

negara. Peluncuran branding Nigeria pertama merupakan Heart of Africa Project 

(HOA) pada tahun 2004 dibawah kepemimpinan Obasanjo. Branding kedua 

diluncurkan dengan tagline "The Rebrand Nigeria Campaign" melalui "Good 

People, Great Nation" pada masa pemerintahan Yar' Adua di tahun 2009. Jurnal 

ini menjelaskan bagaimana visi merek dari Nigeria. Dimana Nigeria memiliki visi 

untuk meningkatkan perekonomian bagi dari segi investasi, ekspor, dan 

pariwisata untuk mewujudkan Nigeria sebagai negara bertaraf kelas dunia. Jurnal 

ini juga membahas bagaimana persepsi internal maupun eksternal sebagai audit 

apakah nation branding di Nigeria dikatakan efektif. Persepsi dari politikus 

Nigeria, pengusaha dan jurnalis, serta kelompok kepentingan menjadi bahan 

untuk menganalisis apakah nation branding tersebut dikatakan efektif.38 

Re-branding yang dilakukan oleh Nigeria dipersiapkan dengan rencana 

untuk meningkatkan kompetitif merek Nigeria yang dilaksanakan melalui 

aktivitas nation-branding. Nigeria menetapkan rencana-rencana strategis untuk 

mencapai tujuan negara. Nigeria menetapkan tujuan jangka panjang yang akan 

dicapai pada 5 tahun pertama. Dimana Nigeria memiliki tujuan untuk: 

meningkatkan citra merek negara; meningkatkan hubungan internasional; 

meningkatkan pendapatan nasional; membuat produk ‘Made-in-Nigeria’ yang 

berkualitas; memberikan suasana yang harmonis untuk para wisatawan yang 

                                                 
38  Ibid, p.210 
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berkunjung; mempromosikan makanan bercita rasa lokal; mempromosikan mode 

ke masyarakat internasional; serta mengurangi angka korupsi yang terjadi di 

kalangan pemangku jabatan publik.39  

Nigeria juga menetapkan formula melalui strategi sub-sektor merek 

seperti investasi, ekspor, pariwisata, pendidikan dan atraksi talent, kesenian dan 

kebudayaan, dan diaspora.40 Nigeria dalam mempromosikan campaign investasi 

melalui Nigerian Investment Promotion Commision (NIPC) dengan tagline "one 

stop investment in Nigeria".41 Dalam hal ekspor pemerintah Nigeria juga 

membentuk multi-miliar dana ventura untuk memperbaiki desain produk para 

eksportir di negaranya.42 Dalam mempromosikan brand negara, Nigeria 

menggunakan campaign yang melibatkan advertising lokal dan internasional, 

public relations, government relations, serta event planning.43 Performa brand 

Nigeria mencakup kualitas Made-in-Nigeria, jumlah wisatwawan,tingkat FDI, 

tingkat inflasi, interest rate, kualitas lulusan pendidikan, ttingkat infrastruktur, 

ketersediaan sumber daya energi, tingkat GDP dan Gross National Index (GNI), 

tingkat teknologi, serta citra mealalui media dan tingkat korupsi di negaranya.44 

Persamaan dari jurnal dan penulis dalam penelitian ini adalah 

menganalisis nation branding suatu negara melalui strategi-strategi sub-sektor 

negara. Dimana dalam jurnal ini membahas sub-sektor Nigeria salah satunya 

melalui pariwisata. Untuk melaksanakan strategi tersebut Nigeria mendesain 

                                                 
39  Ibid. 
40  Ibid, p.211 
41  Ibid, p.212 
42  Edith Onowe Odia - Felix Osaiga Isibor, loc. cit. 
43  Ibid, p.213 
44  Ibid, p.214 
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badan atau agen pariwisata untuk meningkatkan value dari merek Nigeria itu 

sendiri. Pada penelitian ini penulis juga memganalisa sub-sektor yang dimiliki 

oleh Thailand melalui pariwisata khususnya industri MICE. Studi terdahulu dan 

penelitian penulis juga memiliki perbedaan yang terletak pada negara yang 

diteliti. Dimana studi terdahulu merujuk pada negara Nigeria sedangkan penulis 

pada negara Thailand. Perbedaan juga terletak pada konsep yang digunakan 

dalam menjabarkan hasil penelitian dimana studi terdahulu menggunakan 

menggabugkan Nation Brand Hexagon milik Simon Anholt, NBEQ model milik 

Keith Dinnie serta Political, Economic, Socio-cultural and Technological 

environment (PEST) Model. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Nation 

Branding Strategic Management (NBSM) Model dalam implikasi kebijakannya.45 

Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan Nation Branding Mechanism 

Model milik Kyung Mi Lee. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Pengertian Konsep Nation Branding Menurut Para Ahli 

Pada dasarnya branding tidak hanya digunakan dalam teori marketing 

secara umum saja. Kotler dan Gertner dalam jurnal “Country as brand, product, 

and beyond : A place Marketing and brand Management Perspective” pada tahun 

2002 mengatakan bahwa branding sendiri dapat diterapkan kepada suatu negara 

                                                 
45  Ibid, p.209 
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layaknya sebagai suatu produk, jasa maupun perusahaan.46 Sebelum menjelaskan 

konsep yang akan penulis gunakan pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan 

terlebih dahulu konsep nation branding dari beberapa ahli. Beberapa ahli 

memiliki definisi masing-masing terkait konsep nation branding itu sendiri. 

Pengertian Nation Branding juga dikemukakan oleh Simon Anholt dalam 

bukunya ”From Nation branding to Competitive Identity : The Role of Brand 

Management as a Component of National Policy” menjelaskan definisi dari 

nation branding itu merupakan suatu representasi strategis negara dalam 

meningkatkan dan mempromosikan daya saing politik dan ekonomi negara 

tersebut dalam ranah global.47  

Terdapat beberapa kemiripan definisi para ahli dalam menjabarkan 

definisi nation branding tersebut. Menurut Szondi, nation branding sebagai 

gambaran strategis dari suatu negara untuk menciptakan sebuah reputasi dengan 

mempromosikan ekonomi serta politik dan sosial yang ada di dalam negeri dan di 

luar negeri.48 Selain itu Keith Dinnie juga mendefinisikan nation branding 

sebagai sekumpulan teori dan praktik atau penerapan yang memiliki tujuan untuk 

membangun, mengukur, serta mengatur reputasi dari suatu negara. Keith Dinnie 

juga melihat bahwa nation branding masih memiliki hubungan dengan place 

                                                 
46  Phillip Kotler dan David Gertner, "Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and 

Brand Management Perspective," p.41, dalam 

https://www.researchgate.net/publication/233497710_Country_as_Brand_Product_and_Beyond_A_Pl

ace_Marketing_and_Brand_Management_Perspective , diakses 7 Desember 2017 
47 Simon Anholt, From Nation Branding to Competitive Identity : The Role of Brand Management as a 

Component of National Policy dalam Dinnie, 2008, Nation Branding : Concepts, Issues, Practice, 

p.22-23 
48  Gyorgy Szondi, 2008, Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and 

Differences, p.5 
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branding. 49 Nation Branding itu sendiri dapat menjadi alat yang kompetitif bagi 

negara, kota, maupun wilayah dalam berkompetisi sebagai pemenuh kebutuhan 

bagi investor, turis, resident, maupun event-event internasional di kancah dunia.50 

2.2.2 Strategi Nation Branding Menurut Ahli 

Nation branding suatu negara dapat dicapai dengan menggunakan strategi 

yang spesifik, tujuan serta target yang terukur. Salah satu strategi nation branding 

menurut ahli yang sering digunakan pada kajian hubungan internasional adalah 

strategi yang dikemukakan oleh Keith Dinnie. Keith Dinnie dalam “Nation 

Branding: Concepts, Issues, and Practice” mengemukakan nation branding terdri 

dari beberapa elemen yang spesifik untuk digunakan sebagai strategi nation 

branding. Elemen tersebut terdiri dari nation brand advertising, Customer and 

Citizen Relationship Management (CRM), Nation-Brand Ambassadors, diaspora 

mobilization, nation days, the naming of nation brands, dan nation branding 

tracking studies.51 

Nation brand advertising menurut Keith Dinnie disini adalah 

menggunakan iklan sebagai salah satu elemen  strategi yang kuat.52 CRM itu 

sendiri merupakan bagaimana pemerintah suatu negara merekatkan dan merespon 

masyarakat dengan berkomunikasi layaknya suatu perusahaan dengan kliennya.53 

Nation-brand ambassadors merupakan elemen strategi dimana menggunakan 

individu maupun kelompok yang memiliki kualifikasi dan mampu untuk 

                                                 
49  Keith Dinnie, 2008,  Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, p.13 
50  Keith Dinnie, 2013, The Dimensions of Nation Brand Personality: A Study of Nine Countries 
51  Keith Dinnie, 2008, Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, p.224-230 
52  Ibid, p.224 
53  Ibid, p.227 
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menjalankan perannya dalam mengkomunikasikan brand dengan target yang 

ditentukan. Mobilisasi diaspora merupakan peran jaringan migran negara asal di 

negara yang didatangi yang mempengaruhi perkembangan di negara asalnya, 

salah satunya bisa menstimulasi Foreign Direct Investment (FDI).54  

Nation days disini adalah bagaimana menggunakan elemen nation 

branding melalui acara atau peringatan yang dimiliki oleh suatu negara guna 

meningkatan promosi merek negara.55 The naming of nation-brands menurut 

Keith Dinnie disini adalah menggunakan suatu nama sebagai simbol merek dasar 

dari suatu negara.56 Contoh penamaan tersebut seperti “Uniquely Singapore”, 

100 % Pure New Zealand” , “South Africa: Inspiring New Ways”. Elemen 

terakhir yang dikemukakan oleh Keith Dinnie disini adalah nation-brand tracking 

studies. Elemen ini menjelaskan tentang  ke-efektifan strategi nation branding 

yang dapat diukur. Pada konteks ini, bisa dianalisis melalui peringkat yang 

terdapat pada index-index tertentu.  Contoh index yang dapat digunakan untuk 

menganalisis apakah nationbranding suatu negara dikatakan efektif seperti 

peringkat negara pada Anholt-GMI Nation Brands Index, Global Competitiveness 

Index pada World Economic Forum, serta Environmental Sustainability Index.57 

Pemilihan konsep nation branding mechanism model yang penulis 

gunakan tentunya memiliki alasan tertentu. Penulis disini tidak menggunakan 

konsep strategi nation branding milik Keith Dinnie karena penulis meneliti 

                                                 
54  Ibid, p.228 
55  Ibid, p.229 
56  Ibid, p.230 
57  Ibid, p.230 
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strategi nation branding melalui proses. Dalam konsep strategi nation branding 

yang dijelaskan oleh Keith Dinnie, lebih cenderung untuk menjelaskan elemen 

yang digunakan sebagai strategi dari nation branding itu sendiri, sedangkan 

penulis melihat proses yang dilaksanakan sebagai bentuk strategi nation branding 

suatu negara dimana pada penelitian ini yang dikaji adalah negara Thailand.  

2.2.3 Definisi Konsep Nation Branding Mechanism Model 

Dalam berkompetisi di lingkungan global negara harus memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pasar global. Dengan tercapainya kesesuaian tersebut maka 

negara dapat menjadikan hal tersebut untuk dapat bersaing secara kompetitif. 

Salah satu cara yang digunakan oleh negara untuk meningkatkan nilai 

kompetitifnya dengan membangun citra negara atau yang biasa dengan disebut 

dengan nation branding. Peran utama dari nation branding itu sendiri adalah 

sebagai gambaran dari manajemen merek yang efektif, serta menghubungkan 

merek negara dengan strategi negara dan tujuan negara.58 

Konsep mekanisme model milik Kyung Mi Lee merupakan 

pengembangan konsep dari konsep-konsep nation branding yang telah 

dikemukakan para ahli   seperti: Morgan, Pritchard, dan Piggot (2002), Gilmore 

(2002), Gnoth (2002), Hankinson (2004 dan 2007), Endzina dan Luneva 

(2004),Caldwell dn Freire (2004), Cho (2004), Anholt dan Hildreth (2005), 

Gudjonsson (2005), Skinner dan Kubacki (2007), Zerillo dan Thomas (2007), 

                                                 
58  Kyung Mi Lee, 2009,  Nation Branding and Sustainable Competitiveness of Nations, p.66 
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serta Keith Dinnie (2008).59  Konsep mekanisme model nation branding ini 

berdasarkan pada kriteria yang menggambarkan proses branding yang memiliki 

bagian kontekstual berupa aktor branding serta aktivitas branding. Proses 

branding ini dipicu oleh input market dan mempengaruhi suatu kompetitif yang 

berkelanjutan dari suatu negara. Konsep ini menggabungkan bagaimana proses 

rencana strategis dengan proses value-creating. Mekanisme model nation 

branding ini menggambarkan integrasi antara model input-proses-output untuk 

menganalisis pendekatan branding secara keseluruhan. Konsep ini juga memiliki 

fokus proses yang mendetail.60 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

konsep nation branding mechanism model milik Kyung Mi Lee sebagai konsep 

yang akan menjabarkan isu atau fenomena yang penulis teliti. Alasan penulis 

memilih menggunakan konsep ini karena proses nation branding tersebut 

dijelaskan secara rinci dan mendetail. 

Untuk menjelaskan kerangka strategi sebagai pedoman rinci dalam 

mencapai keunggulan kompetitif dan pembangunan nasional, konsep mekanisme 

model nation branding mengintegrasikan pembentukan visi, pengaturan tujuan, 

pembangunan strategi dan implementasi yang dilakukan oleh aktor branding 

menjadi suatu proses nation branding. Konsep mekanisme model nation branding 

terdiri dari empat proses didalamnya. Proses tersebut terdiri dari creating a 

nation-brand vision; proses setting a nation-brand goal; proses ketiga yaitu 

developing a nation-brand strategy ; Serta proses ke-empat yaitu operating a 

                                                 
59  Ibid, p.68 
60  Ibid, p.73-74 
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nation-brand strategy.61 Creating a nation-brand vision merupakan proses dalam 

membentuk visi merek negara yaitu visi strategis yang merepresentaskan nilai 

utama dan  ideologi sebuah negara atau bangsa. Proses pertama ini merupakan 

proses yang penting, dimana visi merupakan pegangan dan arahan untuk 

menjalankan strategi-strategi dari nation branding.  Visi memberikan gambaran 

ke depan yang akan berpengaruh bagaimana suatu brand tersebut berkembang. 

Semakin jelas dan semakin panjang rentan waktu dari visi, dapat memberikan 

gambaran seberapa besar dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai nation brand tersebut.62  

Pada proses membentuk visi brand negara, terdapat tiga aktivitas 

branding ya analyzing national resources and environment yaitu menganalisis 

sumber daya dan lingkungan yang menarik dari suatu negara, developing a 

nation-brand vision yaitu mengembangkan visi brand negara berdasarkan kondisi 

realitas dari suatu negara, serta taking a top-down or a bottom-up approach yaitu 

bagaimana pendekatan dalam melihat perilaku suatu negara dalam membentuk 

visi brand negara tersebut.63 

Proses selanjutnya merupakan proses setting a nation-brand goal atau 

mengatur tujuan dan sasaran merek negara. Dalam mengatur tujuan  merek 

negara, terdapat dua aktivitas branding yaitu : reflecting a nation-brand vision 

(mereflesikan visi merek negara) dan analyzing branding resources and 

environment (analisis sumber daya dan lingkungan yang akan di branding). 

                                                 
61  Ibid, p.74 
62  Ibid, p.75-77 
63  Kyung Mi Lee, Loc. Cit. 
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Setelah menentukan visi, untuk dapat menjalankan nation branding diperlukan 

tujuan atau cita-cita negara yang lebih spesifik sebagai bagian dari proses nation 

branding. Tujuan disini digeneralisasi secara luas seperti untuk meningkatkan 

perekonomian dan stabilitas politik dalam suatu negara. 

 Secara objektif tujuan merupakan pernyataan yang terarah, sedangkan 

dalam konteks goal atau sasaran disini adalah sesuatu yang dapat diukur dan 

memotivasi aktor-aktor yang terlibat pada perencanaan. Oleh sebab itu, dalam 

mengukur sasaran yang akan dicapai diperlukan untuk mengidentifikasi sumber 

daya dan lingkungan apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai hasil branding 

yang diharapkan. Sumber daya dan lingkungan dilihat melalui segi kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk bersaing dengan negara lain.64 

Setelah membuat dan menentukan tujuan, secara langsung akan mempengaruhi 

bagaimana mengembangkan strategi untuk nation branding itu sendiri.65 

Proses selanjutnya adalah  proses developing a nation-brand strategy atau  

mengembangkan strategi brand  negara. Strategi nasional negara merupakan 

acuan dalam mengembangkan strategi nation-brand dengan memperhatikan aspek 

ekonomi,  politik,  sosial dan budaya.66 Strategi yang akan dikembangkan 

dibentuk sejalan dengan visi dan tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. 

Dalam membentuk dan memilih strategi yang akan digunakan, diperlukan pilihan 

strategis yang melibatkan pemahaman dasar sebagai panduan strategi 

                                                 
64  Ibid. p.78 
65  Ibid. p.79 
66  Kyung Mi Lee, Loc. Cit. 
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kedepannya. Pemahaman pasar dan target pasar serta kompetensi khusus sebagai 

faktor dasar untuk menimbulkan keunggulan kompetitif.  

Proses developing a nation brand strategy terdiri dari tiga aktivitas 

branding yaitu : reflecting a nation-brand goal, dimana strategi yang 

dikembangkan merujuk pada goal besar dari strategi negara secara keseluruhan ; 

developing a national strategy or development strategy yaitu aspek politik , 

sosial, ekonomi serta budaya yang terdapat dalam strategi nasional sebagai acuan 

untuk mengembangkan strategi lainnya;  dan crafting brand positioning yaitu 

menentukan kategori produk serta target market.67  Mengembangkan strategi 

brand negara berhubungan dengan mengidentifikasi keseluruhan strategi 

pembangunan nasional atau strategi nasional sebagai panduan untuk arahan 

strategis nasional dan berkompetitif. Strategi promosi yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan negara dibentuk sejalan dengan strategi branding dalam 

mencapai pembangunan nasional melalui target pasar. Strategi nasional yang 

dirumuskan sebagai rencana pemerintah ini menggunakan sumber daya untuk 

memenuhi tujuan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kompetitif pada 

tingkat internasional dalam jangka panjang.68 Mengembangkan posisi brand 

menggunakan cara yang unik dalam proses manajemen merek strategis. 

Pemilihan produk dan target pasar merupakan cara untuk memposisikan brand  

pada kerangka acuan kompetitif. Identitas nasional yang kompetitif dibentuk 

dengan strategi kompetitif yang tepat bagi negara tersebut. Dimana negara 

                                                 
67  Ibid, p.82 
68  Ibid, p.80 
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menciptakan inovasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintahan, 

budaya, promosi investasi. industri, pariwisata, serta bisnis untuk menghasilkan 

kategori produk merek yang inovatif. Selain itu, dalam memilih strategi brand 

negara penting untuk mengkomunikasikan produk kepada target pasar yang 

sesuai.69 

Proses selanjutnya adalah  proses operating a nation-brand strategy atau 

pengoperasian strategi brand negara. Pengoperasian strategi brand negara itu 

sendiri merupakan proses implementasi rencana-rencana strategis. Terdapat dua 

aktivitas branding dalam melaksanakan strategi merek negara yaitu identifying 

and developing brand identities (mengidentifikasi dan mengembangkan identitas 

merek) serta communicating brand identities to the target segment 

(mengkomunikasikan identitas merek kepada segmen target).70 Perencanaan 

sumber daya agar dapat digunakan se-produktif mungkin merupakan hal yang 

penting dalam mengimplementasikan rencana strategis melalui kebijakan dan 

program yang telah dipilih. Identitas merek merupakan penyumbang utama 

perspektif suatu negara dapat diidentifikasi melalui perencanaan sumber daya. 

Identitas brand negara dibentuk melalui daya tarik negara yang memiliki 

kekuatan emosional dan elemen yang menarik dalam menentukan serta 

membentuk kompetitif negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang konsisten 

dibutuhkan dalam melaksanakan operating a nation-brand strategy . Selain itu 

pada proses ini dibutuhkan kordinasi dan kolaborasi dari pemerintah dan 

                                                 
69  Ibid, p.81 
70  Ibid, p.85 
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branding actors lainnya agar dapat bersinergi dan mencapai nation branding 

tersebut. Pada tahap ini terdapat indikator identifying and developing brand 

identities yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan identitas brand serta 

communicating brand identities to the target segments yaitu mengkomunikasikan 

identitas brand kepada target segmen.  71 

2.3. Operasionalisasi Konsep 

Dalam mengoperasionalisas konsep nation branding mechanism model, 

penulis menggunakan 2 variabel sebagai acuan penelitian yaitu developing a nation 

brand strategy dan operating a nation- brand strategy. Pada konsep yang memiliki 4 

variabel ini,  kedua variabel lainnya yaitu creating a nation-brand vision serta setting 

a nation-brand goal tidak penulis operasionalisasikan. Hal ini dikarenakan kedua 

variabel tersebut lebih mengacu bagaimana pembuatan visi dan tujuan spesifik suatu 

negara mengacu pada nilai utama dan ideologi suatu negara. Dimana prinsip raja 

“sufficiency economy” yang dibangun berdasarkan nilai tradisional Thailand yaitu 

self-reliance (kemandirian), persesevance (ketekunan), serta wise living (hidup yang 

bijaksana)  merupakan dasar dari prinsip acuan kehidupan masyarakat Thailand yang 

menjadi strategi arahan dan prinsip negara.72 Oleh karena itu kedua variabel tersebut 

terlalu luas sehingga kurang sesuai untuk dikaitkan dengan fokus penelitian penulis 

yang merupakan strategi nation branding Thailand di Asia melalui “Thailand 

CONNECT” tahun 2013-2016 tersebut. Industri MICE di Thailand yang penulis teliti 

                                                 
71  Ibid, p.79-85 
72  K. Merle, 2017, Thailand's Sufficiency Economy and Sustainable Consumption and Production, 

p.291, dalam www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/12._scp_in_thailand.pdf, diakses 5 Juli 

2017 
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merupakan salah satu bagian dari sektor-sektor industri pariwisata di Thailand. Selain 

itu, berdasarkan data dari Tourism Authorithy of Thailand, industri MICE sebagai 

bagian dari pariwisata Thailand, telah menghasilkan tiga kali lebih besar dari sektor 

pariwisata lainnya yang terdapat di Thailand.73  

2.3.1. Developing a nation-brand strategy 

Variabel pertama yang akan penulis operasionalisasikan dari konsep 

nation branding mechanism model yaitu developing a nation-brand strategy. 

Variabel ini memiliki tiga indikator: reflecting a nation-brand goal, developing a 

national strategy or development strategy, dan crafting brand positioning. 

Indikator reflecting a nation-brand goal dioperasionalisasi oleh penulis dengan 

strategi mereflesikan tujuan Thailand yang berasal dari grand strategy pemerintah  

Thailand melalui 11th National Economic and Social Development Plan 2012-

2016.  Indikator kedua dalam variabel ini merupakan developing national strategy 

or development strategy, dimana dioperasionalisasi dengan TCEB 

mengembangkan strategi yang spesifik melalui  5 Year Master Strategic Plan 

2012-2016  sebagai plan yang fokus pada pengembangan MICE di Thailand. 5 

Year Master Strategic Plan 2012-2016 ini dibentuk dengan tiga kunci strategi 

yaitu WIN, PROMOTE, dan DEVELOP. 74 Indikator berikutnya adalah crafting 

brand positioning. Indikator ini dioperasionalisasi dengan memposisikan image 

                                                 
73  TAT, 2004, “Regional Meetings Hub: Provinve to Play Rrole in MICE Plan” dalam Kom 

Campiranon, “Understanding Crisis Vulnerability of the MICE sector: A case study of Thailand”,  

diakses 17 Agustus 2017 
74  Op.Cit, p.40 
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brand Thailand sebagai host event internasional dan menciptakan citra Thailand 

melalui destinasi MICE Thailand sebagai “Top of Mind” di Asia.75 

2.3.2. Operating a nation-brand strategy 

Variabel ke-empat yang ada pada nation branding mechanism model 

adalah operating a nation-brand strategy. Pada variabel ini terdapat dua indikator 

yaitu identifying and developing brand identities serta communicating brand 

identities to the target segments. Pada indikator Identifying and developing brand 

identities, dimana indikator ini dioperasionalisasi dengan mengidentifikasi dan 

mengembangkan identitas brand  MICE Thailand melalui “Thailand CONNECT” 

sebagai global marketing campaign MICE di dunia internasional. Indikator kedua 

yaitu communicating brand identities to the target segments dioperasionalisasi 

dimana TCEB mengkomunikasikan “Thailand CONNECT” kepada target segmen 

MICE di Thailand Target segment yang ditujukan bagi “Thailand CONNECT” 

adalah masyarakat internasional.76 

Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep Nation Branding Mechanism Model 

Konsep Variabel Sub-Variabel Indikator 

Nation 

Branding 

Mechanism 

Model 

 

 

Developing 

a nation-

1. Reflecting a nation-

brand goal 

 

 Strategi 

mereflesikan tujuan 

Thailand yang 

berasal dari grand 

                                                 
75  TCEB Annual Report 2012, p.37-41 
76  TCEB, “TCEB to Launch New 'Thailand CONNECT' Brand.” dalam 

https://www.businesseventsthailand.com/nc/news-download/news-download/detail/article/55-tceb-to-

launch-new-thailand-connect-brand/, diakses 10 September 2017 
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brand 

strategy 

strategy pemerintah  

Thailand melalui 

11th National 

Economic and 

Social Development 

Plan 2012-2016 

2. Developing 

national strategy or 

development 

strategy 

 

 TCEB 

mengembangkan 

strategi yang 

spesifik melalui  5 

year master 

strategic plan 

2012-2016  

sebagai plan yang 

fokus pada 

pengembangan 

MICE di Thailand. 

3. Crafting brand 

positioning 

 

 Memposisikan 

image brand 

Thailand sebagai 

host event 

internasional dan 

menciptakan citra 
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Thailand melalui 

destinasi MICE 

Thailand sebagai 

“Top of Mind” di 

Asia 

 

 

 

 

 

Operating 

a Nation-

Brand 

Strategy 

1. Identifying and 

developing brand 

identities 

 

 Mengidentifikasi 

dan 

mengembangkan 

identitas brand 

MICE Thailand 

melalui “Thailand 

CONNECT” sebagai 

global marketing 

campaign MICE di 

dunia internasional. 

 

 

 

2. Communicating 

brand identities to 

the target segments 

 TCEB 

mengkomunikasikan 

“Thailand 

CONNECT” kepada 

target segment 

MICE di Thailand 
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2.4. Alur Pemikiran 

Gambar 2.1 : Bagan Alur Pemikiran 
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2.5. Argumen Utama 

Strategi nation branding Thailand di Asia melalui “Thailand CONNECT” 

pada tahun 2013-2016 dilakukan melalui proses developing a nation-brand strategy 

yaitu mengembangkan strategi brand Thailand dengan merefleksikan tujuan dari 

grand strategy pemerintah Thailand melalui 11th National Economic and Social 

Development Plan 2012-2016, mengembangkan strategi yang spesifik melalui 5 Year 

Master Strategic Plan 2012-2016 yang fokus pada pengembangan MICE di Thailand, 

serta memposisikan image Thailand sebagai host event internasional dan “Top of 

Mind” destinasi MICE di Asia. Kedua melalui proses operating a nation-brand 

strategy yaitu  mengidentifikasi dan mengembangkan identitas brand MICE Thailand 

melalui "Thailand CONNECT" serta menentukan masyarakat internasional sebagai 

target segmen dari Thailand CONNECT.  Strategi nation branding Thailand di 

ASEAN melalui “Thailand CONNECT” merupakan upaya pemerintah Thailand 

untuk meningkatkan nation identity  Thailand dalam menciptakan persepsi positif 

masyarakat internasional terkait dengan citra atau image Thailand yang berbasis 

pariwisata khususnya industri MICE. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Uber Silalahi, penelitian deskriptif itu sendiri merupakan 

penelitian yang menyajikan suatu gambaran yang terperinci dalam suatu situasi 

khusus, setting sosial atau suatu hubungan.77 Pada penelitian ini penulis memberikan 

penjelasan rinci terhadap fenomena nation branding di Thailand melalui industri 

pariwisata terutama industri MICE serta bagian-bagian yang terkait di dalamnya. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dari berdirinya organisasi buatan 

pemerintah terkait industri MICE. Tetapi fokus utamanya terletak pada tahun 2012-

2016 dimana industri MICE masuk dalam kebijakan pemerintah secara resmi pada 

tahun 2012. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau 

kepustakaan. Data sekunder yang penulis akan gunakan didapat melalui pencarian 

baik dari internet, buku, jurnal, surat kabar, serta dokumen resmi yang memiliki 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.78 

                                                 
77  Uber Silalahi, 2010, Metode Penelitian Sosial, p.27 
78  Sumardi Suryabrata, 1997, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian menggunakan teknik analisa kualitatif atau data non-statistik. 

Menurut Miles dan Huberman, penelitian yang menggunakan teknik analisa data 

kualitatif ini dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus 

hingga tuntas.79 Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa yang 

sistematis agar penelitian dapat diteliti dengan baik.  

3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang yang akan menjelaskan masalah yang akan 

diteliti, rumusan masalah yang merupakan inti dari masalah yang akan diteliti 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

Bab II Kerangka Pemikiran 

Bab ini terdiri dari studi terdahulu, kerangka teori, operasionalisasi teori, alur 

pemikiran, dan argument utama. Pada bab ini penulis menjabarkan teori apa yang 

akan digunakan dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti serta cara 

mengoperasikannya ke dalam masalah tersebut.  

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini merupakan bab di mana penulis menjabarkan bagaimana sistematika 

yang akan penulis gunakan agar penulisan mudah dibaca serta dipahami. 

 

 

                                                 
79  Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, p.246 
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Bab IV Objek Penelitian 

Bab ini merupakan bab dimana penulis akan menjelaskan tetang data-data 

yang akan penulis gunakan pada bab selanjutnya yaitu bab analisa. Pada bab ini 

penulis akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana industri pariwisata 

khususnya melalui MICE di Thailand. 

Bab V Analisa 

Bab ini merupakan bab analisa. Pada bab ini penulis akan menganalisa data-

data dari masalah yang diteliti. 

Bab VI Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik 

kesimpulan terhadap masalah yang telah dianalisa. Pada bab ini penulis juga akan 

memberikan saran pada permasalahan yang telah penulis analisa pada bab 

sebelumnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Profil Thailand 

4.1.1 Geografis Thailand 

Thailand merupakan negara yang terletak di jantung kawasan Asia 

Tenggara. Secara geografis Thailand memiliki luas area seluas 514.000 kilo meter 

persegi. Secara topografis, Thailand dibagi menjadi 76 provinsi yang terbagi atas 

6 wilayah yaitu utara, barat, timur, timur laut, pusat serta selatan.80 Thailand 

memiliki iklim tropis serta populasi terbanyak di Thailand berada di ibukota 

Thailand yaitu Bangkok. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan etnis 

Thai dan Buddha serta dengan beberapa kelompok minoritas lainnya. 81 Thailand 

merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh 

kekuasaan Eropa.82 

Gambar 4.1 Peta Negara Thailand 

 
Sumber: CIA 

 

                                                 
80  Royal Thai Embassy Ottawa, Canada, “Thailand Country Profile” dalam 

http://www.thaiembassy.ca/en/about-thailand/country-profile, diakses 21 September 2017 
81 Royal Thai Embassy Ottawa Canada,  Loc.cit. 
82 CIA. “The World Fact Book: Thailand”  dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/th.html , diakses 1 September 2017 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
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4.1.2 Sistem Pemerintahan Thailand 

Kingdom of Thailand atau yang biasa disebut dengan Thailand merupakan 

negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional.83 Kepala negara 

adalah raja yang dimana kekuasaannya dibantu oleh dewan penasehat yang terdiri 

dari 18 anggota. Kekuasaan eksekutif Thailand dipimpin dan dilaksanakan oleh 

perdana menteri yang menjabat selama 4 tahun dalam kurun satu periode. Perdana 

menteri Thailand secara otomatis juga menduduki posisi dalam majelis rendah 

atau lower chamber dalam parlemen. Pemerintahan Thailand memiliki kabinet 

yang disebut dengan council of ministers dimana pengangkatannya harus disetujui 

oleh kerajaan. Kabinet di Thailand ini terdiri dari 35 menteri.84 

Parlemen di Thailand dikenal dengan nama the National Assembly of 

Thailand (majelis nasional Thailand) yang terdiri dari dua kamar atau bikameral. 

Dua kamar tersebut terdiri dari the House of Representative yang merupakan 

majelis rendah serta the Senate yang merupakan majelis tinggi. Peran parlemen 

harus menyetujui hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan nasional yang 

bersifat legislatif dimana raja sebagai kepala negara harus memberikan tanda 

tangan sebagai persetujuan untuk menjadi undang-undang negara. Senat yang 

terdiri dari 150 anggota dipilih oleh badan yang dinamakan the Senate Selection 

Committee yang terdiri dari 5 grup professional yaitu sektor akademik, sektor 

                                                 
83 CIA, Loc.cit. 
84  Oxford Business Group, 2011, The Report : Thailand 2011, London: OBG, p.12-13 
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privat, sektor publik, profesi, dan yang memiliki pengalaman teknokrat untuk 

melayani negara.85 

Kekuasaan yudikatif Thailand menggunakan sistem peradilan yang 

sebagian besar menggunakan tradisi dari Eropa dan Inggris. Pada umumnya 

dalam pelaksanaan peradilan di Thailand menggunakan hukum perdata dengan 

paduan elemen yang berasal dari hukum adat. Thailand memiliki 3 kategori 

pengadilan yaitu: pengadilan tingkat pertama; pengadilan banding; serta 

mahkamah agung atau Dika. Dika memiliki bagian divisi kriminal dalam 

menangani tokoh-tokoh yang memiliki jabatan polittik. Dika merupakan 

pengadilan dengan tingkat banding akhir.86  

Pada 5 tahun terakhir, Thailand mengalami perubahan dalam struktur 

pemerintahan Thailand. Perubahan tersebut ada pada Ministry of Tourism and 

Sport (MOTS) dan Perdana Menteri Thailand. Minister of Tourism and Sport 

Thailand pada periode 2008-2013, Chumpol Silpa-archa yang juga menjabat 

sebagai Wakil Perdana Menteri meninggal di tahun 2013 pada usia 72.87 Oleh 

sebab itu posisi menteri pariwisata dan olahraga Thailand digantikan oleh 

Kobkarn Suriyasat Wattanavrangkul pada tahun 2014. 88 Perubahan struktur yang 

terjadi pada Perdana Menteri disebabkan oleh Perdana Menteri yang menjabat 

pada tahun 2011 sampai dengan 2014, Yingluck Sinawatra, menyalahgunakan 

                                                 
85  Oxford Business Group, Loc.cit. 
86  Ibid., p.14 
87  The Nation, 2013, “Banharn Mourns Demise of Brother Chumpol” dalam 

http://www.nationmultimedia.com/politics/BANHARN-MOURNS-DEMISE-OF-BROTHER-

CHUMPOL-30198383.html, diakses 2 Oktober 2017 
88  MOTS. “Structure and Executive” dalam 

http://www.mots.go.th/mots_en57/ewt_news.php?nid=3160, diakses 2 Oktober 2017 
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kekuasaan sehingga di tahun 2014 pengadilan konstitusi memaksa beliau untuk 

melakukan pengunduran diri.89  Posisi Perdana Menteri kemudian digantikan oleh 

Prayut Chan-ocha yang menjabat sampai masa sekarang.90 

4.2  Industri MICE  

4.2.1 Gambaran Umum Industri MICE 

Industri pariwisata dalam proses perkembangan ekonomi merupakan salah 

satu sektor vital. Khususnya setelah terjadinya liberalisasi, industri pariwisata 

mengalami transformasi dalam berbagai aspek pertumbuhannya. Perubahan 

tersebut baik dalam segi dimensi pariwisata, cakupan, sifat, serta konsep dari 

pariwisata itu sendiri. Salah satu perubahan konsep pariwisata tersebut adalah 

konsep Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) yang merupakan 

hasil dari transformasi ekonomi dan globalisasi. 91 Istilah MICE itu sendiri 

merupakan sektor pariwisata yang terdiri dari event bisnis serta aktivitasnya.92 

Berdasarkan definisi dari UNWTO, definisi MICE adalah aktivitas yang 

mencakup promosi, organisasi, pengiriman dan penjualan acara dan meeting 

berupa produk dan service yang terdiri dari pertemuan pemerintah dan asosiasi, 

pertemuan pemerintah, seminar, kongres, insentif perusahaan, konferensi, eksibisi 

                                                 
89  BBC News, “Profile: Yingluck Shinawatra,”  dalam http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-

13723451, diakses 2 Oktober 2017 
90  Royal Thai Government, “The Prime Minister.”dalam http://www.thaigov.go.th/aboutus/current, 

diakses 2 Oktober 2017 
91  Asfiya Banu, 2016, MICE: Future for Business Tourism. India : International Journal of Advanced 

Multidisciplinary Research, p.2 
92  Dr. Chloe Lau, 2016, Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), The Government 

of the Hong Kong Special Administrative Region, p.1 
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dan pameran, serta acara konvensi.93 Dapat dikatakan bahwa industri MICE 

merupakan bagian dari business travel dan business tourism.94 

Konteks MICE memiliki pengertian pada masing-masing akronim. 

Menurut the International Dictionary of Event Management oleh Goldblatt dan 

Nelson pada tahun 2001, yang telah disetujui oleh International Special Events 

Society (ISES), konteks meeting pada MICE didefinisikan sebagai: 

“an assembly of individuals gathered to discuss items of 

mutual interest or engage in professional development 

through learning activities.”95 

Berdasarkan pegertian diatas dapat dikatakan bahwa pengertian meeting 

merupakan kumpulan dari berbagai individu yang berkumpul untuk membahas 

hal-hal yang berupa kepentingan bersama maupun keterlibatan bersama 

professional development yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran. Pada 

umumnya, meeting pada konteks MICE ini mengacu pada corporate meeting 

dimana diselenggarakan perusahaan dengan cara berikut: Board meeting yaitu 

rapat dewan direksi suatu perusahaan dimana biasanya diadakan pada setiap 

tahunnya; Management meeting yaitu rapat pertemuan manajer dari berbagai 

wilayah pada suatu perusahaan dengan tujuan membuat keputusan pada 

perusahaan tersebut; Shareholder meetings yaitu pertemuan para investor selaku 

pemilik saham yang diadakan pada setiap 3 bulan sekali; Training seminars yaitu 

                                                 
93  UNWTO, 2006, “Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry: Developing a 

Tourism Satellite Account Extension”, p.4 
94  TCEB, Introduction to MICE Industry, dalam 

www.citu.tu.ac.th/public/upload/.../120528_Teaching%20Material_EN_V01_NT.pdf. , diakses 20 

September 2017. 
95  Ibid, p.23. 
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pelatihan terhadap pegawai perusahaan; Meetings with partners, suppliers, and 

clients yaitu gathering dalam mendiskusikan keputusan bisnis yang pada 

umumnya pada waktu yang tidak ditentukan.  

Product launches dimana  pertemuan yang dilaksanakan dengan klien, 

publik, jurnalis dan reporter dalam mempromosikan suatu produk baru ke 

pasaran; strategic planning yaitu pertemuan para manajer dengan karyawan untuk 

mendiskusikan bagaimana suatu perusahaan kedepannya ; Retreats yaitu 

partisipasi staf suatu perusahaan baik dalam seminar pelatihan, aktivitas team-

building, maupun sesi strategic planning96 

Konteks berikutnya adalah akronim I dari MICE yaitu Incentive atau 

insentif. Menurut the Incentive Research Foundation (IRF), insentif dalam 

akronim MICE sebagai bentuk penghargaan berupa liburan perjalanan terhadap 

pencapaian kinerja yang memenuhi dari suatu program sebagai bentuk alat 

motivasi untuk semakin meningkatkan produktivitas maupun tujuan bisnis 

lainnya.97 Terdapat beberapa faktor dalam menentukan perjalanan insentif yaitu: 

budget untuk insentif; nilai tukar dari negara yang akan dijadikan destinasi untuk 

perjalanan insentif; kondisi politik negara tersebut; keamanan negara yang akan 

dituju; nilai dari fasilitas dan service dari destinasi yang dituju dengan pilihan 

destinasi lainnya; pengalaman perjalanan dari yang akan diberikan insentif 

tersebut.98 

                                                 
96  Dr. Chloe Lau, Op.cit. p.3-4 
97  TCEB,Op.cit. p.50 
98  Dr. Chloe Lau, Op.cit. p.5 
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 Conventions pada akronim MICE memiliki dua sub-komponen yang 

terdiri dari conference dan congress.99Secara praktis konferensi dan konvensi 

dapat digunakan bergantian. Negara-negara di Eropa pada umumnya melihat 

kongres memiliki arti yang sama dengan konferensi.100 Konvensi pada akronim 

MICE memiliki beberapa pengertian atau definisi. Pada umumnya konvensi 

didefinisikan sebagai pertemuan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang 

sama dalam bertukar informasi, gagasan, serta perspektif untuk mencapai 

kepentingan bersama. Berdasarkan kamus International Meetings Industry 

Glossary, konvensi diartikan sebagai rapat atau pertemuan formal kelompok 

ekonomi dan sosial serta badan legislatif untuk membicarakan informasi 

mengenai suatu  situasi tertentu baik disengaja maupun akibat dari situasi 

tersebut, dengan menetapkan kebijakan diantara sesama peserta kumpulan peserta 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.101 Contoh konvensi seperti 

pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), International Bar 

Associations (IBA) Annual Conferences, International Conference on 

Biodiversity (COP10), World Congress of Architecture, dan lain-lain.102 

Exhibition dan trade show seringkali digunakan secara bergantian 

dalam konteks memamerkan produk dan jasa. Eksibisi merupakan komponen 

                                                 
99  PWC, 2016. “Playing to win in the meetings industry game: How the GCG can become meetings 

hub”, dalam https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Playing-to-win-in-the-meetings-industry-

game.pdf, diakses 21 September 2017 
100  TCEB, Op.cit. p.69 
101  Karin Weber - Kye Sung Chon, 2002, Convention Tourism : International Reseacrh and Industry 

Perspectives, Routledge Taylor & Francis Grop New York and London: The Haworth Press, p.103 
102  Manzoor Ahmad Khan, 2015, MICE Tourism, International Journal of Multidisciplinary Research 

and Development Volume 2, p.302 
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yang penting pada industri MICE.103 Menurut Kenneth W. Luckhurst sebagai ahli 

dalam bidang exhibition, exhibition itu sendiri merupakan human enterprises, 

human activities, serta very great and courageous activities yang tidak hanya 

menarik tetapi juga untuk mencapai hasil tertentu di tempat dan waktu yang 

bersamaan. Kenneth juga mengatakan bahwa ehbition sebagai bentuk hubungan 

komunikasi antara promotor, eksibitor, serta visitor yang berkesinambungan.104 

Exhibition memiliki peran utama yaitu untuk melakukan penjualan dan 

pembelian, mengenalkan produk baru, meningkatkan intelegensi yang kompetitif, 

meningkatkan informasi terkait perkembangan dan tren dari industri, 

meningkatkan networking dan problem solving, serta liputan media.105 Contoh 

dari eksibisi seperti Indonesia International Motor Show, E2ECommerce 

Indonesia, International Bangkok Bike Exhibition, Sign Asia Expo, dan lainnya. 

4.2.2  Sejarah Perkembangan Industri MICE di Thailand 

Pembangunan MICE di Thailand tidak terlepas dari perkembangan travel 

dan tourism di Asia. Menurut Asian Development Bank, travel dan tourism 

memainkan peran penting dalam memulihkan krisis ekonomi di Asia Pasifik yang 

disebabkan oleh bencana alam dan krisis geopolitik. Menurut The Asian 

Development Outlook 2012, travel dan tourism sebagai bagian penting dalam 

rekonstruksi ekonomi Maldives, Sri Langka, dan juga Thailand.106 

                                                 
103  Judith Mair, 2014, Conferences and Conventions : A Research Perspective,  Taylor and Francis 

Group, p.9  
104  TCEB, Op.cit. p.92 
105  Ibid, p.93 
106  TCEB MICE Report 2012, of MICE and Men: A Mission Made Possible, p.4 



44 

 

Berkembangnya beragam pariwisata di Thailand mempengaruhi 

bagaimana perekonomian Thailand meningkat pada setiap tahunnya. Thailand 

memiliki berbagai macam jenis pariwisata diantaranya yaitu cruise tourism, 

sports tourism, wellness tourism, cultural tourism, eco tourism, adventure 

tourism, educational tourism, medical tourism, serta pariwisata MICE yang 

memiliki peran penting dalam pariwisata di Thailand107 Industri MICE 

mempengaruhi untuk meningkatkan pariwisata di Thailand. Selain itu industri 

MICE juga mempengaruhi perekonomian Thailand baik pada level mikro maupun 

makro.108  

Industri pariwisata di Thailand yang fokus pada industri MICE sudah 

berkembang sejak lama.109 Titik mula bagaimana konvensi internasional menjadi 

bagian dari industri MICE yang penting di Thailand ditandai dengan 

pembentukan International Convention Division of the Tourism Authority of 

Thailand pada tahun 1977. Tetapi pada awal mula perkembangan industri MICE 

di Thailand tidak didokumentasikan dengan baik sehingga tidak terlalu jelas 

bagaimana awal mula perkembangannya..110 Dapat dikatakan bahwa Tourism 

Authorithy of Thailand ini menjadi acuan bagaimana jejak dokumentasi awal 

mula perkembangan indudstri MICE di Thailand. Tourism Authority of Thailand 

berperan untuk meningkatkan kordinasi yang intens antara sektor privat dengan 

                                                 
107  Mohamed Ali Sharafuddin, Op.cit. 
108  TCEB, 2013, ”MICE Journal Issue 5: Sep-Oct 2013” p.5 
109  Kom Campiranon., Op.cit. p.1 
110  Sukhotai Thammathirat Open University, 2003, “Convention Management dalam Aswin Sangpikul 

dan Seongsop Kim.2009. An Overview and Identification of Barriers Affecting the Meeting and 

Convention Industry in Thailand” , Journal of Convention and Event Tourism : Taylor and Francis 

Group, p.187 
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pemerintah dengan mendirikan agen pemerintah baru yang khusus untuk 

mengimplementasikan industri MICE sebagai industri penting di Thailand. Agen 

pemerintah tersebut adalah Thailand Incentive and Convention Association 

(TICA)  pada tahun 1984.111 TICA merupakan organisasi non-profit yang 

berperan untuk meningkatkan pertumbuhan yang terkait pada aktivitas industri 

MICE di Thailand serta sebagai marketing support industri MICE di Thailand.112 

Untuk meningkatkan sektor industri MICE di Thailand, Thailand 

membutuhkan venue yang memadai., Queen Sirikit National Convention Center 

(QSNCC) dibangun pada tahun 1991 sebagai convention center pertama di 

Thailand bertaraf nasional dan internasional. Queen Sirikit National Convention 

Center ini dibuka dengan tujuan sebagai tuan rumah dari event-event internasional 

dan memenuhi kebutuhan pokok pada industri MICE yang sedang berkembang 

pada saat itu.113 Queen Sirikit National Convention Center juga dibangun dengan 

arsitektur bergaya tradisional Thailand.114 Pembukaan Queen Sirikit National 

Convention Center juga menjadi catatan penting dimana pemerintah Thailand 

berperan aktif dalam mendukung keberadaan industri MICE di Thailand serta 

mempromosikan Thailand sebagai salah satu yang memimpin destinasi konvensi 

di wilayah Asia Pasifik.115 

                                                 
111  Aswin Sangpikul - Seongsop Kim., Loc.cit 
112  TICA, “About TICA” , dalam http://www.tica.or.th/about-us/about-tica, diakses 22 September 

2017 
113  Aswin Sangpikul - Seongsop Kim., Op.cit. p.188 
114  QSNCC, “QSNCC in Brief” dalam http://www.qsncc.com/en/about-qsncc/qsncc-in-brief.html, 

diakses 22 September 2017 
115  Aswin Sangpikul - Seongsop Kim., Loc.cit. 

http://www.tica.or.th/about-us/about-tica
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Kondisi pasar dunia yang semakin berkembang membuat pemerintah 

Thailand menyadari semakin pentingnya industri MICE untuk meningkatkan 

kompetitif industri MICE di Thailand dan perekonomian negara. Peran penting 

industri MICE di Thaland membuat pemerintah Thailand pada tahun 2002 

mendirikan Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) sebagai key 

government agencies terkait industri MICE di Thailand.116 TCEB sebagai agen 

pemerintah bekerja dibawah pengawasan Office of the Prime Minister 

Thailand.117 TCEB didirikan melalui Royal Decree guna mengembangkan 

Thailand sebagai tujuan utama event bisnis di Asia yang berorientasi pada jasa 

mendukung partisipan MICE di Thailand. TCEB ini didirikan dengan visi untuk 

membuat Thailand sebagai destinasi MICE yang diakui internasional dan menjadi 

pilihan di Asia. TCEB juga dibentuk dengan misi Thailand dalam meningkatkan 

perekonomian melalui industri MICE.118 

Industri MICE di Thailand menjadi populer sebagai pilihan destinasi 

tentunya beralasan. Berdasarkan jurnal TAT pada tahun 2004 dengan 

judul”MICE Business in Thailand”, salah satu alasannya karena keunikan 

geografis serta kultur tradisional yang sangat luas. Menurut Rogers melalui 

bukunya "Conferences and Conventions: A Global Industry" pada tahun 2003, 

alasan lainnya Thailand menjadi destinasi MICE populer dikarenakan akses yang 

                                                 
116  Aswin Sangpikul - Seongsop Kim., Loc.cit. 
117  Tatiana Rokou, Thailand's Smart MICE a Success Story, dalam 

http://www.traveldailynews.asia/news/article/64876/thailand-rsquo-s-smart-mice-a-success, diakses 

tanggal 20 Agustus 2017  
118  TCEB, “About TCEB: Introduction and Background.” dalam 

https://www.businesseventsthailand.com/about-us/about-tceb/introduction-background/, diakses 22 

September 2017 
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memadai, lingkungan yang ramah, serta harga yang terjangkau di Thailand. 

Tentunya  kepopuleran tersebut tidak terlepas dari peran aktor yang terkait MICE 

di Thailand Seperti pemerintah, agen pemerintah, dan sektor privat. Berdasarkan 

data TAT pada tahun 2003 dan 2005, dapat diketahui bahwa sejak tahun tersebut 

Thailand berinvestasi besar dalam mempromosikan MICE untuk mennjadi 

'Tourism Capital in Asia' pada tahun 2006.119 

Industri MICE di Thailand sudah mengalami 4 fase perubahan pada 

periode tertentu. Fase pertama terjadi pada tahun 2004-2006. Pada fase ini 

memperkenalkan esensi Thainess melalui konsep destinasi MICE internasional 

'New Meeting Experience'. Fase kedua terjadi pada tahun 2007-2009. Pada fase 

ini fokus industri MICE Thailand adalah menjadi pusat event MICE bertaraf 

regional di Asia Tenggara pada tahun 2009. Pada fase ini TCEB selaku 

government agencies mengekspansi promosi MICE Thailand di domestik. TCEB 

juga berkolaborasi dengan stakeholders melalui 5 strategi yang membentuk 

bagaimana peran dan kerja TCEB kedepannya.120  

Fase berikutnya adalah fase ketiga yang terjadi pada periode tahun 2010-

2011. Pada fase ini kerusuhan politik yang terjadi sejak tahun 2008 dimana 

People's Alliance for Democracy (PAD) melakukan gerakan politik dan pada 

2009 United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) menganggu 

berjalannya 14th ASEAN Summit. Konfrontasi antara pemerintah Thailand dan 

UDD menyebabkan menurunnya income melalui indutsri MICE sebanyak 

                                                 
119  Kom Campiranon, Op.cit. p.6 
120 TCEB Annual Report 2013, p.75-80 
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17%.121 Oleh sebab itu, TCEB meluncurkan campaign "Believe in Thailand" 

untuk meningkatkan kepercayaan internasional dalam mempercayakan MICE 

Thailand sebagai pilihan destinasi MICE yang tepat. Pada fase ketiga ini terdapat 

The White Paper sebagai skema rinci terkait MICE Thailand yang melibatkan 

privat sektor dan pemerintah Thailand. Skema ini juga menjadi pengaturan dan 

pedoman MICE baik persiapan Thailand dalam meningkatkan kompetitif saat 

bergabung dengan ASEAN Economic Community (AEC) serta keputusan 

pemerintah Thailand dalam menjadikan industri MICE sebagai bagian penting di 

agenda nasional Thailand. 122 

Fase ke-empat adalah fase pada periode tahun 2012-2016. Pada fase ini 

TCEB meningkatkan pengaruh posisi MICE Thailand pada arus perdagangan 

bebas dibawah AEC 2015.123 Wacana AEC pada tahun 2015 menjadi kesempatan 

bagi negara-negara yang tergabung ASEAN untuk saling bertukar teknologi, 

peluang investasi intra-regional, serta kerjasama berbagai bidang. AEC yang 

terdiri dari estimasi 600 juta orang, liberalisasi pasar tenaga kerja dan juga 

wilayah yang memiliki sumber daya alam, situs warisan budaya dunia, serta 

kekayaan tropis menjadi peluang baik terkait industri MICE di Thailand.  Faktor 

stimulus lainnya seperti negara-negara di AEC yang secara geografis terhubung 

dengan Asia Timur dan Timur Tengah memberikan peluang keuntungan lainnya 

                                                 
121  TCEB Annual Report 2013, p.81 
122  TCEB MICE Report 2010, “Growth of MICE in Thailand”,  p.8 
123  TCEB Annual Report 2013, p.88 
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dalam industri MICE di Thailand.124  Fase ke-empat industri MICE di Thailand 

merupakan fase yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini. 

 

4.2.3  Industri MICE di Thailand tahun 2012-2016 

Tren industri MICE Thailand meningkat sebanyak 5,5 %  pada tahun 2012 

meskipun pada saat tersebut kondisi ekonomi global mengalami kemunduran. 

Pada tahun 2012 industri MICE di Thailand berkontribusi sebanyak 9,49 % dari 

total GDP melalui pariwisata yang juga telah menghasilkan nilai tukar sebagai 

79,77 miliar Baht. Pada tahun 2012 industri MICE Thailand terkait eksibisi dan 

konferensi mencapai 895.224 orang yang sebagian besar berasal dari lima negara 

dengan jumlah wisatawan MICE terbanyak ke Thailand yaitu Jepang, Singapura, 

India, China, dan juga Korea.125 

Gambar 4.2 Tabel Industri MICE 2012 

 
Sumber: TCEB Annual Report 2012 

                                                 
124  TCEB MICE Report 2012, Loc.Cit. 
125  TCEB Annual Report 12, p.32 
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Pada Tahun 2013, tren industri MICE di Thailand kembali naik 

dibandingkan pada tahun 2012. Industri MICE di Thailand mencapai angka 

wisatawan sebanyak 1.013.503 dengan revenue 10,93% naik dibanding tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2013 ini Asia tetap menjadi pasar terbesar dalam industri 

MICE dengan persentase sebanyak 75,25% dari total wisatawan MICE di 

Thailand. Industri MICE di Thailand pada tahun ini juga menjadi host pada 21 

event MICE bertaraf internasional. Seperti Conference of the Electric Power 

Industry, Asian Congress of Pediatric Infectious Deseases, dan juga ITU Telecom 

World 2013. Tahun 2013 TCEB juga meluncurkan campaign MICE Thailand 

“Thailand CONNECT”. Nopparat Maythaveekulchai, Presiden TCEB 

mengatakan campaign “Thailand CONNECT” ini ditujukan untuk wisatawan 

MICE Thailand dalam mencapai target sebanyak 987.000 wisatawan MICE dari 

seluruh dunia serta meningkatkan brand Thailand sebagai bagian dari 5-Year 

Master Plan 2012-2016. 126 Berikut ini merupakan skema perbandingan jumlah 

wisatawan serta income melalui MICE periode tahun 2012 dengan 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126  The National Thailand Portal, 2013, TCEB ini Global Drive to Lure MICE Traveller, dalam 

http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30217908, diakses 1 Oktober 2017 
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Gambar 4.3 Tabel Industry Performance MICE 2012 dan 2013 

 
TCEB Sumber: Annual Report 2013 

 

Meskipun pada tahun 2014 industri MICE di Thailand mengalami 

penurunan akibat ketidakstabilan politik yang terjadi pada 2013-2014, industri 

MICE tetap berkontribusi dalam meningkatkan kompetitifnya melalui 

penghargaan yang diraih melalui industri tersebut.127 Pada tahun 2014 industri 

MICE Thailand memberikan citra positif dengan terpilihya IMPACT Muang 

Thong Thani di Bangkok sebagai exhibition center terbesar di ASEAN serta 

terbesar ke-5 di Asia.128 

 

 

 

 

                                                 
127  TCEB MICE Report 2015 Issue 1, p.22-25 
128  TCEB MICE Industry Report 2014.  
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Gambar 4.4  Tabel Data Jumlah Wisatawan MICE Tahun 2014 

 
Sumber: TCEB Annual Report 2014 

Melalui tabel berikut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 tren industri 

MICE menurun dengan jumlah wisatawan MICE internasional sebanyak 919.164. 

Tahun 2014 pasar wisatawan MICE terbesar ke Thailand dipegang oleh Asia 

sebanyak 598.685 wisatawan. 

Sebagai salah satu sektor dari industri pariwisata, Industri MICE pada 

tahun 2015 juga menjadi host event MICE internasional yaitu: 

1. Herbalife Asia-Pacific Extravaganza sebagai bagian dari meeting dan 

incentive travel event sebanyak 20.000 partisipan 

2. Corporate Meeting Infinitus dengan 12.000 partisipan 

3. Corporate Meeting of Perfect (China) Marie Anne Tour 2015 dengan 

5.500 partisipan 

4. D&E Global Convention dengan 9.000 partisipan 
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5. IT&CMA CTW Asia Pasific 2015 pada konteks eksibisi 

6. Food and Hotel Thailand 2015 

7. International Industry Machinery and Subcontracting Exhibtion 

(INTERMACH) 2015 pada konteks eksibisi 

8. Prospak Asia 2015 pada konteks eksibisi 

9. International Machine Tool and Metalworking Technology Trade 

Exhibition and Conference (METALEX) 2015 dan COSMEX 2015 

pada konteks eksibisi 

10.  FDI Annual World Dental Congress pada konteks konvensi 

11.  46th Wolrd Congress of Surgery of ISS/SIC pada konteks konvensi 

12.  ADFEST 2015 dengan 1.100 partisipan pada konteks konvensi 

13.  9th China Growing Pharmaceutical Enterprise Development Forum 

dengan 1.000 partisipan pada konteks konvensi 

14. 40th World Congress of the World Small Animal Veterinary 

Association dengan 2.000 partisipan pada konteks konvensi 

Jumlah wisatawan dan revenue melalui MICE di Thailand pada tahun 2015 dapat 

dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Tabel Jumlah Wisatawan MICE Tahun 2015 

 
Sumber: TCEB Annual Report 2015 

Tahun 2015 menjadi tahun yang menonjol bagi MICE dalam pariwisata 

Thailand. Pada tahun 2015 MICE sebagai business tourism di Thailand 

berkontribusi sebanyak 23,4 % dari total GDP pariwisata Thailand.129 Tren industri 

MICE pada tahun 2015 kembali naik dengan total 1.095.995 Wisatawan MICE 

yang menghasilkan revenue sebanyak 95.875 juta baht. Pada tahun ini MICE 

Thailand naik sebanyak 18,66% dibanding tahun sebelumnya.130 

Pada tahun 2016, tren industri MICE dibawah naungan TCEB kembali 

meluncurkan campaign “Thailand CONNECT: Our Heart Your World” yang 

berdasar pada 3 pilar utama yaitu Destination, Business, dan People. Tahun 2015 

industri Thailand kembali menjadi host event MICE internasional diantaranya 

                                                 
129  Oxford Business Group, "The Report: Thailand 2016," , p. 185, dalam 

https://books.google.co.id/books?id=E9QxDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

, diakses 7 Desember 2017 
130  TCEB Annual Report 2015, p.30-31 

https://books.google.co.id/books?id=E9QxDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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yaitu: One Young World 2015, 28th World Young Women’s Christian Association 

(YWCA) Council 2015, Special Convention of Jehovah’s Witriess 2015, Organo 

Gold Asia Convention 2015, Propak Aia 2016, Asian Utility Week 2016, 3rd Asia 

Pacific Glaucoma Congress 2016, Infinitus China Overseas Training 2016, 

ProHealth 2016, Bangkok Entertainment 2016, dan UFI Open Seminar in Asia 

2016. Berikut ini merupakan tabel data jumlah wisatawan dan revenue MICE pada 

tahun 2016.131 

Gambar 4.6 Tabel Jumlah Wisatawan Industri MICE Tahun 2016 

 
Sumber: TCEB Annual Report 2016 

 

Berdasarkan tabel tersebut, industri MICE di Thailand berkontribusi 

terhadap perekonomian Thailand sebanyak 102.936 juta baht dengan jumlah 

wisatawan mencapai 1.273.465 juta. Kenaikan industri MICE dibanding tahun 

sebelumnya mencapai 16,19% untuk jumlah wisatawan dan 7,36% dari segi 

                                                 
131  TCEB Annual Report 2016, p. 24 
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revenue. Kontribusi MICE dalam sektor pariwisata Thailand ditandai dengan 

wisatawan MICE yang menghabiskan waktu 3,5 kali lebih lama dibandingkan 

wisatawan tujuan lainnya pada tahun 2016.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132  Oxford Business Group, "Weerasak Kowsurat, Chairman, Thailand Convention and Exhibition 

Bureau (TCEB): Interview," dalam http://www.oxfordbusinessgroup.com/interview/weerasak-

kowsurat-chairman-thailand-convention-exhibition-bureau-tceb-thailand-2017, diakses 7 Desember 

2017 
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BAB V 

ANALISIS STRATEGI NATION BRANDING THAILAND DI ASIA MELALUI 

“THAILAND CONNECT” TAHUN 2013-2016 

Pada bab ini, penulis akan menganalisis secara lebih mendalam terkait studi 

penelitian penulis yaitu analisis strategi nation branding Thailand di Asia melalui 

“Thailand CONNECT” tahun 2013-2016. Pada bab ini penulis juga akan 

mengaplikasikan konsep dan nation branding mechanism model milik Kyung Mi Lee 

untuk menganalisis isu yang menjadi penelitian. 

5.1 Developing a nation-brand strategy 

 Penulis akan menganalisis strategi  nation branding Thailand melalui 

Thailand CONNECT  sebagai strategi yang dikembangkan melalui MICE Thailan . 

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bahwa strategi yang dikembangkan oleh 

Thailand mengacu  pada tujuan besar kebijakan negara tersebut. Penulis akan 

menjabarkan pada bab analisa ini bagaimana MICE mengacu pada tujuan nation 

brand yang merupakan payung besar kebijakan terkait development negara Thailand, 

bagaimana mengembangkan strategi spesifik yang berkaitan dengan strategi nasional 

negara, serta memposisikan brand positioning industri MICE di Thailand 

5.1.1 Reflecting a nation-brand goal 

Nation branding diartikan sebagai strategi jangka panjang yang 

komprehensif dimana nation branding terlibat dari banyak aktor baik pemerintah 

kota, pemerintah nasional, otoritas pariwisata, maupun investor dalam dan luar 
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negeri yang mencakup private companies.133  Strategi nation brand negara 

dibentuk sejalan dengan tujuan negara.134 Pada penelitian ini penulis melihat 

dalam mengembangkan strategi nation-brand Thailand melalui “Thailand 

CONNECT” yang merupakan bagian dari strategi MICE Thailand tersebut 

merefleksikan dari tujuan grand strategy pemerintah Thailand yaitu 11th National 

Economic and Social Development Plan.  

Modernisasi negara-negara berkembang pada umumnya setiap 5 tahun 

sekali membuat rencana nasional berupa National Economic Social Development 

Plan. Dimana untuk Thailand, National Economic Social and Development Plan 

merupakan grand plan dalam mencapai tujuan bersama.135 Berdasarkan skruktur 

sistem perencaaan di Thailand, National Economic and Social Development Plan 

di Thailand merupakan rencana-rencana kebijakan nasional Thailand yang berada 

dibawah otoritas National Economic and Social Development Board (NESDB). 

Plan ini berfungsi sebagai kerangka dasar kebijakan nasional Thailand berbentuk 

seperangkat pedoman bagi lembaga pemerintah maupun pembuat kebijakan dalam 

menyusun dan merevisi kebijakan terkait pembangunan di Thailand yang lebih 

spesifik.136 

                                                 
133  Melissa Aronczyk, 2013, "Branding the Nation: The Global Business of National Identity," p. 67, 

Oxford University Press, dalam 

https://books.google.co.id/books/about/Branding_the_Nation.html?id=FQ8oAAAAQBAJ&printsec=fr

ontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, diakses 7 Desember 2017 
134  Kyung Mi Lee, Op.cit., p.79 
135  Sayomporn Yothasmutr, 2008, The Analysis of National Economic and Social Development Plan 

on Co-operative Development Strategy in Thailand: National Plan 1-10, p.2 
136  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Thailand. “An Overview of Spatial Policy 

in Asian and European Countries: Thailand Country Profile, dalam 

https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/thailand/index_e.html, diakses 25 

september 2017 

https://books.google.co.id/books/about/Branding_the_Nation.html?id=FQ8oAAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books/about/Branding_the_Nation.html?id=FQ8oAAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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11th National Economic and Social Development Plan sebagai rancangan 

rencana kebijakan pemerintah berkelanjutan dengan elemen utamanya yang 

mengusung filosofi Sufficiency Economy. Filosofi Sufficiency Economy itu sendiri 

telah masuk menjadi bagian rencana pemerintah 8th National Economic and Social 

Development Plan tahun 1997-2001 sampai dengan 10th Nationa1 Economic and 

Social Development Plan. 11th National Economic and Social development Plan 

menempatkan  people at the center of development (masyarakat sebagai pusat dari 

pembangunan) serta mempromosikan balance development (pembangunan yang 

seimbang) pada segala aspek. Elemen-elemen tersebut digunakan dalam mencapai 

hasil yang baik untuk semua tingkat masyarakat serta memposisikan pembangunan 

thailand yang terintegrasi pada semua aspek yang meningkatkan individu ke dalam 

masyarakat secara keseluruhan, serta menggabungkan dimensi politik, ekonomi, 

dan lingkungan.137 

Filosofi sufficiency economy ini merupakan filosofi raja Bhumibol 

Adulyadej yang digunakan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi 

baik internal atau domestik maupun secara eksternal. Filosofi sufficiency economy 

diadaptasi dan diaplikasikan pada setiap segmen masyarakat Thailand sampai pada 

cakupan nasional dimana prinsip-prinsip yang ada pada filosofi tersebut menjadi 

pedoman dalam membuat kebijakan penting strategi negara. Filosofi sufficiency 

economy  ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu moderation (moderasi), wisdom 

or insight (kebijaksanaan atau wawasan), dan juga resilience (kebutuhan untuk 

                                                 
137  The Government Public Relations Department of Thailand, 2015, Sufficiency Economy in the 11th 

National Economic and Social Development Plan, dalam 

http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1551&filename=index, diakses 1 Oktober 2017 
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membangun ketahanan terhadap resiko).138 Ketiga komponen yang berasal dari 

filosofi Sufficiency Economy tersebut berada dalam 10th National Economic and 

Social Development Plan.139 

Filosofi suffiency economy diaplikasikan secara luas pada 10th National 

Economy and Social Development.140 Filosofi ini diaplikasikan pada sektor 

pemerintahan, sektor finansial atau keuangan, sektor bisnis, sektor agrikultur, serta 

sektor pendidikan atau edukasi. Penerapan efisiensi ekonomi pada sektor 

pemerintah diaplikasikan pada berbagai tingkat administratif dalam mengelola 

makro ekonomi Thailand, kebijakan yang berkelanjutan, formulasi strategi, serta 

pada implementasi. 141. Penerapan filosofi ini juga memberikan keuntungan bagi 

Thailand untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 

2008. Selain itu, pencapaian Thailand pada Green and Happiness Index (GHI) 

dengan persentase antara 65-67%, mengindikasikan bentuk keberhasilan National 

Economic and Social Development Plan ke-10.142 Oleh karena itu  perencanaan 

strategi besar National Economic and Social Development Plan ke-11 kembali 

menerapkan prinsip-prinsip dalam filosofi sufficieny economy.143 

                                                 
138  NESDB Office of The Prime Minister, The Eleventh National Economic and Social Development 

Plan 2012-2016, dalam http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=3786, diakses 7 

Desember 2017 
139  NESDB, Summary of the Eleventh National Economic and Social Development Plan 2012-2016, p. 

1-2, dalam http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=4165, diakses 1 Oktober 

2017 
140  Ibid. 
141  Ibid. 
142 NESDB Office of The Prime Minister, The Eleventh National Economic and Social Development 

Plan 2012-2016, Loc.Cit. 
143  Ibid. 

http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=3786
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Rencana 11th National Economic and Social Development Plan 2012-2016 

yang memiliki visi "a happy society with equity, fairness and resilience" ini 

dirancang untuk memenuhi objek-objek Thailand yaitu144 :  

1. Masyarakat Thailand mencapai kehamornisan dan kesejahteraan 

2.  Semua warna negara mendapatkan pembelajaran seumur hidup dan 

kesehatan yang lebih baik. 

3.  Perekonomian Thailand mengalami pertumbuhan yang inklusif. 

Dimana perekonomian Thailand fokus dalam meningkatkan Total 

Factor Productivity (TFP) lebih dari 3 % per tahun, memperbaiki dan 

meningkatkan peringkat kompetitif Thailand, serta meningkatkan 

kontribusi Small Medium Enterprise (SME) setidaknya sebanyak 40& 

dari total GDP. 

4. Meningkatkan kualitas lingkungan untuk memenuhi standar 

internasional. 

Plan ini juga terdiri dari 6 strategi pembangunan yang terdiri dari145: 

1. Membentuk lingkungan yang adil. 

2. Mengembangan pengetahuan dan wawasan berbasis masyarakat. 

3. Meningkatkan dan menguatkan sektor agrikultur seperti keamanan dan 

pangan. 

4. Merestruksi ekonomi untuk mencapai perekonomian yang lebih 

seimbang dan berkelanjutan. 

                                                 
144  Secretary General Office of the NESDB, 2014, The Eleventh National Economic and Social 

Development Plan, p.11 
145  Ibid. 



62 

 

5. Membentuk konektivitas regional untuk stabilitas ekonomi dan sosial. 

6. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai 

keberlanjutan. 

Melalui Plan ini pemerintah Thailand juga mengeluarkan kebijakan untuk 

meningkatkan potensi ekonomi Thailand dengan cara146: 

1. Mempercepat pencairan anggaran Fiscal Year 2014 yang tersisa. 

2. Memantau alokasi anggaran Fiscal Year 2015. 

3.  Meningkatkan Potensi investasi dengan mempercepat persetujuan The 

Board of Investment of Thailand (BOI) pada proyek investasi, 

memformulasikan rencana investasi jangka panjang, serta menggunakan 

proyek infrastruktur dengan mendapatkan pengembalian hasil yang baik 

melalui Private Public Partnership (PPP). 

4. Memastikan income melalui pertanian masuk akal. 

5. Menemukan pasar yang potensial dan mengurangi hambatan bagi 

ekspor. 

6. Meningkatkan potensi pariwisata dengan cara memberikan insentif dan 

memfasilitasi pariwisata, mengurangi dampak darurat militer pada 

beberapa area objek pariwisata, memperbaiki destinasi pariwisata yang 

telah ada, mempromosikan pariwisata dengan atraksi atau kelompok 

daerah lainnya, membangun potensi pariwisata lainnya, meningkatkan 

keamanan yang tepat dan mengontrol kualitas dan harga baik jasa 

                                                 
146  Ibid, p.18 
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maupun produk berupa barang, serta meregulasi dan memastikan 

destinasi pariwisata layak untuk dikunjungi. 

7. Menyelesaikan masalah banjir dan kekeringan yang dihadapi oleh 

Thailand.147 

 

11th National Economic and Social Development Plan 2012-2016 

diformulasikan dengan fokus untuk mempercepat pembangunan dalam 

mempertahankan resiko-resiko yang berpotensi dihadapi oleh Thailand serta 

memperkuat fondasi negara.148 Strategi nation branding melalui Thailand 

CONNECT dilihat oleh penulis sebagai strategi yang merefleksikan tujuan dari 

Thailand untuk meningkatkan secara inklusif pada perekonomian Thailand. Dalam 

11th National Economic and Social Development Plan, konteks MICE dinyatakan 

sebagai berikut: 

“……Build the competitive advantage of businesses to be 

more creative by supporting research and development. Promote the 

application of knowledge and new technologies, and invest in high 

potential businesses. Comparative advantages should be sought in 

geographical location, biodiversity, culture and what is uniquely 

Thai. Moreover, competitive advantages should be fully exploited in 

international markets such as tourism, healthcare services, logistic 

                                                 
147  Secretary General Office of the NESDB, 2014, The Eleventh National Economic and Social 

Development Plan, p.11-18 
148  NESDB, The Eleventh National Economic and Social Development Plan, Loc. Cit. 
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services, the film industry, and the meeting, incentive, conventon, and 

exhibition (MICE) industry.”149 

Melalui 11th National Economic and Social Development Plan 2012-2016 tersebut, 

penulis melihat bahwa industri MICE tersebut sebagai bagian pemerintah Thailand 

dalam memperbaiki sektor jasa dan sebagai bisnis yang lebih kreatif yang 

diaplikasi melalui teknologi dan pengetahuan baru serta investasi pada bisnis yang 

memiliki potensi besar bagi pasar internasional.150 

5.1.2 Developing a national strategy or development strategy 

Mengembangkan strategi nasional merupakan salah satu cara Thailand 

dalam mengembangkan strategi spesifik yang dapat meningkatkan posisi 

kompetitif dari suatu negara151.  Strategi pemerintah untuk membentuk nation 

brand berkorelasi dengan rencana pemerintah yang berkaitan dengan tujuan 

ekonomi nasional baik pertumbuhan dan kompetitifnya. Dalam konsep nation 

branding mechanism model telah dijelaskan bahwa mengembangkan strategi 

nasional negara sama seperti mengaplikasikan strategi brand yang meliputi 

perkembangan dari berbagai sektor negara yaitu sosial, ekonomi, kebudayaan dan 

politik.152 Pada konteks branding, perencanaan sumber daya berkolerasi dalam 

mengidentifikasi dan mengembangkan  identitas brand. Perencanaan sumber daya 

ini merupakan bentuk dari implementasi strategi yang berasal dari kebijakan 

pemerintah melalui kebijakan industri yang spesifik untuk mencapai keunggulan 

kompetitif negara. Kebijakan yang fokus pada industri spesifik ini ditentukan oleh 

                                                 
149  11th National Economic and Social Development Thailand, Op.cit., p.74-75 
150  Ibid, p.80 
151  Kyung Mi Lee, Op.cit., p. 80 
152  Ibid. 
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pembuat kebijakan dengan memilih industri utama dan menjadikan industri 

tersebut sebagai major brand.153 

Identitas kompetitif suatu negara dapat dibangun melalui strategi kompetitif 

yang spesifik pada suatu negara. Pada penelitian ini, penulis melihat MICE sebagai 

industri spesifik yang digunakan oleh Thailand untuk meningkatkan kompetitifnya 

di dunia internasional. Industri MICE Thailand itu sendiri merupakan major brand 

segmentasi business travel sector yang menjanjikan. Industri MICE di Thailand  

itu sendiri telah mengalami pertumbuhan sebanyak 37 % pada tahun 2007-2014 di 

Thailand dan menggantikan segmen business trip tradisional yang mengalami 

penurunan di beberapa tahun belakangan, teruama pada tahun 2015 yang 

mengalami penurunan sebanyak 15 %.154 MICE sebagai business tourism yang 

terintegrasi dengan ekonomi kreatif, tidak hanya mempengaruhi keuntungan bagi 

segi perekonomian, tetapi juga berkuntribusi terhadap meningkatnya networking, 

sharing keterampilan lintas industri, serta meningkatkan branding dari Thailand.155 

Strategi nation-brand Thailand yang spesifik melalui MICE diwenangi 

oleh organisasi bentukan pemerintah yaitu Thailand Convention dan Exhibition 

Bureau (TCEB). TCEB memiliki kewenangan dalam mengkoordinasi, 

mempromosikan, memfasilitasi, serta meregulasi pariwisata yang terkait industri 

MICE di Thailand.156 Dalam menciptakan  industri MICE Thailand yang 

kompetitif dan menjadikan Thailand sebagai host event internasional membuat 

                                                 
153  Jaffe et all dalam Kyung Mi Lee, 2009, Nation Branding and Sustainable Competitiveness of 

Nations, p.83 
154  Oxford Business Group, The Thailand Report 2016, p. 185 
155  Frost and Sullivan Analysis dalam TCEB, Economy Impact of Thailand, p.6 
156  TCEB, 2014, TCEB Annual Report 2010, p.10 
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TCEB berkolaborasi dengan sektor privat dalam mencapai goal tersebut. 5-Year 

MICE Industry Plan 2012-2016 adalah bentuk konkrit strategi TCEB.157 5-Year 

Industry Master Plan ini dibuat sejalan dengan roadmap Thailand dalam 

menyiapkan Thailand pada integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015.158 Selain 

itu 5 Year Master Strategic Plan tersebut ditujukan untuk mengembangkan 

industri MICE yang terntegrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah Thailand.159 

5-Year MICE Industry Master Plan 2012-2016 dibentuk dengan 5 tujuan 

utama yaitu: meningkatkan income melalui MICE dengan persentase sebanyak 15 

sampai 25 persen; meningkatkan jumlah wisatawan MICE yang berkunjung 

dengan persentase sebanyak 5 % per tahun; meningkatkan ekspenditur per kapita 

bagi wisatawan MICE di Thailand sebanyak 5% per tahun; meningkatkan tingkat 

kepuasan wisatawan MICE dibanding pada evaluasi tahun 2011; Serta 

meningkatkan tingkat kepuasan MICE operators dibanding evaluasi tahun 2011. 

Plan yang mengusung tiga prinsip dasar WIN, PROMOTE, dan DEVELOP ini 

meliputi 8 strategi yang terdiri dari160:  

1. Memperluas target pasar baru dan mengkonsolidasi pasar yang sudah 

ada 

2. Menciptakan citra Thailand sebagai "Top of Mind" destinasi MICE di 

Asia 

3. Meningkatkan pertumbuhan pasar domestik MICE Thailand 

                                                 
157  TCEB Annual Report 2012, Op.cit, p.6 
158  TCEB Annual Report 2013, Op.cit. p.89 
159  TCEB Annual Report 2012, Op.cit, p.70 
160  TCEB, 2014, MICE: a New Paradigm of Tourism, 8th UNWTO Asia Pacific Executive Training 

Program on Tourism Policy and Strategy Bali 
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4. Membangun "MICE Cities" yang beragam untuk membuat Thailand 

sebagai regional leader di industri MICE  

5. Mendiferensiasikan pasar MICE Thailand serta memberikan nilai 

tambah MICE Thailand melalui kecerdasan dan kreativitas 

6. Mengembangkan infrastruktur yang kuat untuk mempertahankan daya 

saing kompetitif MICE Thailand 

7. Memperkuat jaringan profesional MICE baik dalam tingkat nasional dan 

internasional 

8. Meningkatkan potensi dan memperluas peran TCEB baik di dalam dan 

luar negeri 

Gambar 5.1 Strategi WIN, PROMOTE, dan DEVELOP 

 
Sumber: TCEB Annual Report 2012 
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Strategi spesifik yang telah dikembangkan oleh TCEB sebagai key government 

agency terkait MICE di Thailand sebagai rencana yang fokus pada pengembangan 

MICE di Thailand memberikan gambaran bahwa industri MICE tersebut menjadi 

strategi kompetitif yang memiliki tujuan terarah pada perkembangan industri 

MICE di Thailand kedepannya. 

 

5.1.3 Crafting brand positioning 

Menentukan posisi brand dilihat melalui bagaimana kekuatan brand 

tersebut memiliki esensi yang unik. Pemerintah Thailand melalui TCEB 

memposisikan image brand Thailand sebagai pusat dari industri MICE di Asia 

untuk meningkatkan  revenue Thailand melalui industri MICE tersebut. Thailand  

sebagai pusat industri MICE di Asia ditargetkan akan dicapai pada tahun 2016. 161  

MICE disini dikatagorikan sebagai produk berupa jasa.  Melalui MICE, 

pemerintah Thailand menciptakan image Thailand sebagai suatu destinasi yang 

dapat berkompetitif terutama saat integrasi ekonomi melalui ASEAN dan 

mencakup wilayah Asia. Sasaran MICE tidak hanya  masyarakat internasional 

tetapi juga ditujukan kepada masyarakat domestik Thailand itu sendiri. Thailand 

memposisika citra brand  melalui MICE agar menjadi pusat hub event 

internasional sebagai cara Thailand untuk mendapatkan wisatawan yang 

berkualitas dan menghasilkan lebih banyak revenue yang dapat meningkatkan 

GDP Thailand itu sendiri.162 Penulis juga melihat bahwa mewujudkan Thailand 

                                                 
161  TCEB Annual Report 2012, Op.cit., p. 39-41 
162  TCEB Annual Report 2013, p. 175 
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sebagai “Top of Mind” di Asia karena alasan geografis Thailand yang berada di 

pusat Asia Tenggara.163 Selain itu Asia merupakan pasar utama wisatawan MICE 

yang berkunjung ke Thailand.164 

 

5.2 Operating a nation-brand strategy 

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis fase implementasi dimana 

strategi nation branding Thailand  di Asia melalui “Thailand CONNECT” dari 

sebuah rencana strategi menjadi praktik serta bagaimana  mengasosiasi brand 

tersebut kepada target yang telah ditentukan. Operasionalisasi penulis pada proses ini 

dilakukan  dengan melihat bagaimana mengidentifikasi dan mengembangkan 

identitas brand  Thailand melalui “Thailand CONNECT”. Penulis juga menganalisis 

bagaimana mengkomunikasikan brand Thailand melalui “Thailand CONNECT” 

tersebut kepada taget segmen melalui kebijakan pemerintah yang konsisten dan 

kolaborasi antara pemerintah bersama stakeholders. 

5.2.1 Identifying and developing brand identities 

Pada konteks branding, perencanaan sumber daya berhubungan dengan 

cara bagaimana mengidentifikasi dan mengembangkan identitas brand.165 Seperti 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana daya tarik yang dimiliki oleh 

                                                 
163  Royal Thai Embassy Ottawa, Canada, “Thailand Country Profile” dalam 

http://www.thaiembassy.ca/en/about-thailand/country-profile, diakses 21 September 2017 
163 Royal Thai Embassy Ottawa Canada,  Loc.cit. 
164  TCEB Annual Report 2016, p. 70 
165  Kyung Mi Lee, 2009, Nation Branding and Sustainable Competitiveness of Nations, p.83 
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suatu negara dengan kekuatan emosional dan elemen yang menarik serta 

kompetitif dapat menjadi identitas brand dari suatu negara.166 

TCEB berperan untuk mempromosikan MICE Thailand sebagai 'Top of 

Mind' destinasi di Asia. TCEB juga secara strategis mengembangkan identitas 

industri MICE sebagai destinasi wisata di Thailand. MICE dikenalkan kepada 

masyarakat internasional dalam advertising campaign MICE Thailand yaitu 

"Thailand CONNECT". Thailand CONNECT ini merupakan inisiasi TCEB sebagai 

government agencies untuk meningkatkan nilai tambah dalam bidang ekonomi 

kreatif Thailand. Campaign Thailand CONNECT ini merupakan cara untuk 

meningkatkan dan membuka pasar baru dalam konteks MICE. Thailand 

CONNECT disini sebagai marketing campaign strategy TCEB dalam menjalankan 

Thailand five year MICE Industry Master Plan 2012-2016 dengan tiga kunci 

strategi yaitu WIN, PROMOTE, dan DEVELOP.167 

Peluncuran global marketing campaign MICE di Thailand melalui 

“Thailand CONNECT: Your Global Business Events Connection”  dilakukan saat 

Thailand menjadi tuan rumah dalam acara Incentive Travel dan Convention 

Meetings Asia (IT&CMA) serta Corporate Travel World (CTW) Asia Pasifik. 

Event tersebut merupakan event double-bill MICE regional pada tanggal 1-3 

Oktober 2013 di Bangkok Convention Center. Thailand CONNECT ini fokus 

dalam Diversity of Destinations (keberagaman destinasi), Unrivalled Business 

                                                 
166  Ibid. 
167  TCEB, 2014, TCEB Annual Report 2014, p.9 
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Opportunities (menciptakan peluang bisnis yang tidak tertandingi), dan High 

Quality Proffesionals.168  

Thailand sebagai global marketing campaign terbagi atas tiga promosi 

campaign yang berbeda yaitu CONNECT Destinations, CONNECT Business, dan 

CONNECT People. CONNECT Destinations merujuk pada event meeting dan 

insentif, dimana CONNECT Destinations ini bertujuan untuk keberlanjutan mega 

events di Thailand serta menghubungkan hal-hal yang mendukung destinasi. 

CONNECT Business merujuk pada event konvensi dimana bertujuan untuk 

mempromosikan dukungan pada ASEAN+6.169 ASEAN+6 ini merupakan 

gabungan antara anggota negara ASEAN ditambah India, China, Australia, 

Jepang, Korea Selatan dan  Selandia Baru.170 Selanjutnya yaitu CONNECT People 

yang merujuk pada exhibition dengan tujuan untuk menyesuaikan antara bisnis dan 

hal-hal yang mendukung MICE seperti fasilitator. 

Keberagaman destinasi ditunjukan oleh Thailand dengan desain resmi 

MICE Thailand melalui "MICE Cities" yaitu Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, 

Phuket, dan Khon Kaen.171 Pengembangan MICE Cities dilakukan sebagai upaya 

Thailand dalam mengimplementasi strategi agar brand Thailand memiliki nilai 

lebih sehingga kompetitif dan berbeda dari negara lain. Menciptakan peluang 

bisnis yang tidak tertandingi ditujukan untuk memposisikan posisi Thailand dalam 

menghadapi AEC pada tahun 2015. High quality professionals ditunjukan MICE 

                                                 
168  TCEB Annual Report 2014, Loc.cit 
169  Supawan Teerarat, 2014. “Thailand MICE Tourism”, p. 25, dalam 

https://www.amchamthailand.com/asp/view_doc.asp?DocCID=4013, diakses 7 Desember 2017 
170   Shujiro Urata, 2008, An ASEAN+6 Economic Partnership: Significance and Tasks. Japan Center 

for Economic Research: Asia Research Report, p.1 
171  Ibid, p.32 

https://www.amchamthailand.com/asp/view_doc.asp?DocCID=4013
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Thailand melalui standar MICE Thailand yang diakui sebagai standar dunia seperti 

ISO 22000 Food Safety Management System, ISO 50001 pada Energy 

Management, dan TISI 22300 pada MICE Security Management System, dan ISO 

20121 pada Event Suistanability Management System.172 

Pada desain “MICE Cities” Thailand yang terdiri dari 5 kota, penulis 

melihat  desain tersebut dibuat dengan mempertimbangkan faktor pendukung di 

dalam cities tersebut.. Salah satu faktor yang penulis lihat adalah dimana pada  

kota pilihan tersebut memiliki venue yang berstandarisasi MICE Security 

Management System (MSMS: TISI 22300-2551) dimana pada tahun 2009 

Thailand merupakan negara pertama di dunia yang memiliki standar tersebut 

dalam industri MICE. Venue tersebut seperti Queen Sirikit Convention Centre 

yang berada di Bangkok, Bangkok International Trade and Exhibition Centre 

(BITEC), IMPACT Muang Thong Tani di Bangkok, serta Pattaya Exhibition and 

Convention Hall (PEACH).173 Faktor pendukung seperti venue pada MICE Cities 

yang memenuhi standar MICE internasional juga terdapat di Khong Kaen yaitu 

Golden Jubilee Convention Hall yang dibangun saat memperingati ulangtahun raja 

Bhumibol Adulyadej yang ke-50.174 Desain 5 kota “Mice Cities” tersebut juga 

merupakan fokus kota tujuan utama industri MICE di Thailand sehingga dapat 

meningkatkan identitas MICE sebagai brand destinasi wisata MICE.  

                                                 
172  Ibid, p.34 
173  TCEB, Thailand CONNECT The World in London Road Show 2014, MICE Jornal Issue 6: Nov-

Dec 2014, p.5 
174  Thai Travel Center, Venue for MICE, dalam 

https://www.thaitravelcenter.com/thailand/MICE/index.asp?venue=1#.WdVFUdIjHDf, diakses 1 

Oktober 2017 
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Penulis melihat keberagaman destinasi yang dibentuk melalui desain 

“MICE Cities” tersebut sebagai cara Thailand untuk membangun identitas 

Thailand yang memiliki seperangkat asset budaya dan  keunikan yang berbeda 

pada setiap klasifikasi kota “MICE Cities” yang berbeda. Bangkok "Endless 

Variety In an Inspiring City" yang dikenal sebagai ibukota Thailand.175 Selain 

memiliki venue yang memadai untuk kapasitas venue MICE bertaraf internasional 

seperti BITEC, IMPACT Arena dan Queen Sirikit, Bangkok juga memiliki 

bangunan bersejarah seperti Grand Palace , Wat Arun, serta Wat Pho yang 

merupakan situs-situs kuil bersejarah Thailand.176 

Kota Chiang Mai sebagai bagian dari "MICE Cities" dikenal sebagai "Rose 

of North" yang dimiliki oleh Thailand.177 Chiang Mai sebagai salah satu kota 

destinasi MICE di Thailand ini memiliki penangkaran satwa gajah yang dikenal 

dengan Maesa Elephant Camp. Maesa Elephant Camp ini digunakan oleh 

pemerintah Thailand sebagai tempat wisata yang dapat menarik wisatawan yang 

bersertifikat ISO 9001:2008 "Camp Management Services and Entertainment".178 

Situs bersejarah dan yang menarik dari kota Chiang Mai berada pada Doi Inthanon 

National Park yang dikenal sebagai The Roof of Thailand. Dimana taman nasional 

                                                 
175  TCEB, “MICE Destination: Bangkok”, dalam  https://www.businesseventsthailand.com/mice-

destinations/mice-destinations/bangkok/ ,diakses 5 Januari 2018 
176  BANGKOK.COM, “Best Things to See in Bangkok”, dalam  http://www.bangkok.com/attraction/ 

diakses 5 januari 2018 
177  TCEB, “MICE Destination: Chiang Mai”, dalam https://www.businesseventsthailand.com/mice-

destinations/mice-destinations/chiang-mai/ , diakses 5 Januai 2018 
178  Measa Elephant Camp, “History of Maesa Elephant Camp”, dalam 

https://maesaelephantcamp.com/aboutus/history/History-of-Maesa-Elephant-Camp.html, diakses 5 

Januari 2018 

https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/bangkok/
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/bangkok/
http://www.bangkok.com/attraction/
https://maesaelephantcamp.com/aboutus/history/History-of-Maesa-Elephant-Camp.html
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ini merupakan bagian dari pengunungan himalaya serta sebagai tempat tinggal 

suku Hmong Thailand.179 

Kota “MICE Cities” berikutnya merupakan Pattaya. Selain memiliki venue 

MICE bertaraf internasional yaitu Pattaya Exhibition and Convention Hall 

(PEACH), Pattaya juga memiliki situs bersejarah Thailand lainnya.180 Sepert Wat 

Yangsangwararam yang memiliki pagoda serta replika footprint Buddha di kuil 

tersebut.181 Kuil tersebut juga memiliki stupa besar yang berisi berbagai macam 

peninggalan Buddha. Pattaya juga memiliki Wigan Sian temple sebagai kuil yang 

bangunannya merepresentasikan nilai antik China dan keyakinan Tionghoa. 

Pattaya juga memiliki pantai dan Koh Larn atau Coral Island yang dapat 

menambah nilai lebih destinasi MICE di Thailand.182 

Kota MICE berikutnya adalah pulau Phuket yang dikenal sebagai the Pearl 

of Andaman.183 Phuket sebagai salah satu kota MICE Cities juga memiliki 

keberagaman keunikan yang membedakan dengan kota-kota MICE Cities lainnya. 

Dimana Phuket memiliki monumen the Two Heriones yang dipercaya sebagai 

penjaga pulau Phuket.Phuket juga memiliki museum Talang yang dapat digunakan 

oleh wisatawan sebagai tempat untuk mengedukasi kebudayaan, sejarah serta 

                                                 
179  Thai National Parks, “About Doi Inthanon,” dalam https://www.thainationalparks.com/doi-

inthanon-national-park, diakses 5 Januari 2018 
180  TCEB, “MICE Destinations: Pattaya,” dalam https://www.businesseventsthailand.com/mice-

destinations/mice-destinations/pattaya/, diakses 5 Januari 2018 
181  Architecture of the Buddhist World, “Wat Yansangwararam: A modern Thai Temple close to 

Pattaya,” dalam https://architectureofbuddhism.com/books/wat-yansangwararam-modern-thai-temple-

close-pattaya/, diakses 5 Januari 2018 
182  PEACH, “Overview of Pattaya,” dalam http://www.peachthailand.com/the-center/overview-

pattaya, diakses 5 Januari 2018 
183  TCEB, “MICE Destinations: Phuket,” dalam https://www.businesseventsthailand.com/mice-

destinations/mice-destinations/phuket/, diakses 5 januari 2018 

https://www.thainationalparks.com/doi-inthanon-national-park
https://www.thainationalparks.com/doi-inthanon-national-park
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/pattaya/
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/pattaya/
https://architectureofbuddhism.com/books/wat-yansangwararam-modern-thai-temple-close-pattaya/
https://architectureofbuddhism.com/books/wat-yansangwararam-modern-thai-temple-close-pattaya/
http://www.peachthailand.com/the-center/overview-pattaya
http://www.peachthailand.com/the-center/overview-pattaya
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/phuket/
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/phuket/
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geologi dari pulau Phuket. Phuket juga memiliki bangunan Sino-Portugis yang 

merupakan bangunan dengan arsitektur bangunan yang dipengaruhi oleh 

kebudayaan China serta Portugis.184 

Khong Kaen merupakan rangkaian dari 5 MICE Cities yang didesain 

sebagai destinasi MICE utama. Khong Kaen terkenal sebagai pusat komersil dan 

pusat edukasi dari Isan. Pemerintah Thailand mengoperasikan Khong Kaen 

sebagai "Economic Corridors Development Project" pada segi bisnis karena 

perbatasan Khong Kaen yang terletak diantara Myanmar, Laos, serta Vietnam. 

Kota Khong Kaen juga telah menjadi tempat bagi event MICE Internasional 

seperti APEC Ministrial Meeting, the International Conference on Humanities and 

Social Sciences, serta Thai-ASEAN Trade Fair.185 

Penulis melihat citra identitas brand Thailand melalui Thailand CONNECT 

ini menjadi cara Thailand untuk mengimplementasikan strategi spesifik Thailand 

yang fokus pada pengembangan MICE Thailand agar kompetitif dan mencapai 

tujuan Thailand menjadi “Top of Mind” di Asia dengan menawarkan MICE Cities 

sebagai daya tarik khas Thailand yang membedakan Thailand dengan negara-

negara lainnya. 

5.2.2 Communicating brand identities to the target segments 

Mengkomunikasikan identitas brand kepada segmen target dilakukan 

berdasarkan kebijakan pemerintah yang konsisten. Dalam mengkomunikasikan 

                                                 
184 Thailand’s Guide, “Phuket’s Historical Sites,” dalam http://www.thailand-

guide.com/benjarong/phuket-tours/historical.htm, diakses 5 Januari 2018 
185  TCEB, “MICE Destinations: Khong Kaen,” dalam https://www.businesseventsthailand.com/mice-

destinations/mice-destinations/khon-kaen/, diakses 5 Januari 2018 

http://www.thailand-guide.com/benjarong/phuket-tours/historical.htm
http://www.thailand-guide.com/benjarong/phuket-tours/historical.htm
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/khon-kaen/
https://www.businesseventsthailand.com/mice-destinations/mice-destinations/khon-kaen/
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identitas brand, pemerintah suatu negara harus berkolaborasi dan berkordinasi 

dengan aktor branding terkait. Hal ini dikarenakan koordinasi dan kolaborasi 

merupakan elemen penting dalam mengoperasikan strategi nation-brand negara. 

Pemerintah suatu negara tersebut harus berkoordinasi dan berkolaborasi. 

Kolaborasi dan koordinasi pemerintah dilakukan dengan aktor branding yaitu 

stake holders yang terdiri dari private organizations dan promotion agencies.186 

Pada penelitian penulis dengan strategi nation branding Thailand melalui 

industri MICE, kebijakan pemerintah Thailand yang konsisten dapat dilihat dari 5-

Year Master Strategic Plan yang dicanangkan melalui TCEB sejalan dengan 11th 

National Economic and Social Development Plan. TCEB yang mengembangkan 

campaign Thailand CONNECT: Your Global Business Events Connection pada 

tahun 2014 juga mengembangkan rencana strategis 'Thailand New Growth Model' 

dalam rangka meningkatkan perkembangan industri MICE di Thailand. Rencana 

strategis tersebut juga berada dibawah National Economic and Social Development 

Plan.187 Dapat dikatakan bahwa setiap rencana terkait MICE Thailand  selalu 

merujuk pada rencana besar yaitu National Economic and Social Development 

Plan. 

Kolaborasi Pemerintah Thailand dengan private organizations dan 

promotion agencies melibatkan banyak pihak di Thailand. Kolaborasi para 

pemangku kepentingan MICE pada institusi pemerintah itu sendiri terdiri dari 

kementerian pariwisata dan olahraga Thailand, Tourism Authority of Thailand, 

                                                 
186 Kyung Mi Lee, Loc.Cit. p.85 
187  TCEB Annual Report, Loc.Cit  
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kementerian luar negeri Thailand dan Thai Airways International.188 kolaborasi 

antar institusi pemerintahan terkait MICE juga melibatkan kemeterian keuangan 

Thailand dan biro imigrasi Thailand. Terdapat beberapa stakeholders utama pada 

industri MICE di Thailand yang terdiri dari: 

1. Convention and Visitors Bureaus (CVB). Pada negara Thailand yang 

memiliki peran ini hanya TCEB. 

2. Asosiasi 

3. Korporasi 

4. Professional Conference Organizers (PCO) 

5. Incentive Houses 

6. Destination Management Companies (DMC) 

7. Proffesional Exhibition Organizers (PEO) 

8. Venues (conference centers, hotel, exhibition halls, conference hotels) 

9. Organisasi pendukung lainnya 

Organisasi yang turut mendukung industri MICE terdiri dari asosiasi privat 

nasional Thailand dan organisasi internasional atau asosiasi yang terkait industri 

MICE secara internasional. Asosiasi privat Thailand terdiri dari Thailand Incentive 

and Convention Assosiation (TICA), Thai Exhibition Association (TEA), dan Thai 

Hotels Association (THA). Organisasi atau asosiasi internasional terdiri dari: 

Meeting Profesionals International (MPI), The International Association of the 

                                                 
188  TCEB. TCEB Vision and Mission, dalam https://www.businesseventsthailand.com/about-us/vision-

mission, diakses 1 Oktober 2017 
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Exhibition Industry (UFI); International Congress and Convention Assocation 

(ICCA); dan Excellence in Convention Centre Management (AIPC). 

  TCEB menggunakan sosial media untuk mempromosikan “Thailand 

CONNECT” serta hal-hal yang terkait dengan industri MICE di Thailand. TCEB 

menggunakan digital marketing dengan website MICE Thailand yang dapat diakses 

melalui domain website www.businesseventsthailand.com yang terdiri dari 8 bahasa 

pengantar.189 TCEB juga menggunakan sosial media lainnya untuk mempromosikan 

industri MICE di Thailand menggunakan platform sosial media seperti Facebook, 

Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Google+, serta Wechat dengan satu 

username yaitu Business Events Thailand. 190Pada tahun 2016 campaign TCEB 

melalui media sosial telah mencapai 6,7 juta yang melihat campaign tersebut.191 

Penulis melihat penggunaan melalui media sosial menjadikan campaign MICE 

Thailand melalui "Thailand CONNECT" menjadi lebih efektif karena mencakup 

berbagai macam sosial media yang sedang berkembang pada zaman ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189  TCEB Annual Report 2016, p. 66 
190  TCEB Annual Report 2016, p. 68 
191  Ibid. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan disini berisi rangkuman keseluruhan penelitian 

serta penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan konsep yang digunakan. 

Selanjutnya penulis memberikan saran terhadap penelitian berikutnya terkait pada 

isu, tema, maupun penggunaan konsep yang sama dengan penelitian yang penulis 

lakukan. 

6.1 KESIMPULAN 

Nation branding merupakan upaya suatu negara untuk mempromosikan citra 

positif suatu negara. Citra positif tersebut dapat digunakan oleh negara dalam 

meningkatkan berbagai sektor yang ada di negara terutama pada sektor 

perekonomian. Salah satu negara yang menggunakan nation branding dalam 

mempromosikan citra negara yang positif adalah Thailand. Thailand menggunakan 

sektor pariwisata dalam mempromosikan citra negaranya semenjak Perang Dunia 2. 

Pada masa kini, Thailand mempromosikan citra pariwisara yang positif 

melaluiMeeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE). Citra tersebut 

dibentuk untuk menghilangkan citra pariwisata Thailand yang dikenal dengan sex 

tourism serta Thailand sebagai negara yang memiliki ketidakstabilan politik 

sepanjang waktu.Industri MICE di Thailand merupakan bagian dari industri 

pariwisata Thailand yang berkontribusi menghasilkan pemasukkan tiga kali lebih 

besar dibanding sektor industri pariwisata lainnya. 
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   Industri MICE tidak hanya  berperan sebagai pendorong utama dalam 

perkembangan destinasi pariwisata, tetapi juga berperan dalam meningkatkan 

pemasukan, lapangan kerja, tenaga kerja, dan Foreign Direct Investment (FDI).  

Industri MICE disini merupakan industri gabungan antara bisnis pariwisata yang 

terintegrasi dengan ekonomi kreatif suatu negara. Dimana pada konteks MICE, 

bentuk produk pariwisata berupa jasa. Tren industri MICE berkembang di Asia 

Pasifik menjadi awal mula industri MICE dipandang sebagai kunci pembangunan 

strategis dimana industri MICE merupakan bagian dari travel and tourism yang 

memiliki peran penting terhadap rekonstruksi ekonomi negara di Asia yaitu Thailand.

  Meskipun industri MICE di Thailand telah berkembang sejak lama, 

pemerintah Thailand  memasukkan industri MICE sebagai bagian dari agenda 

nasional pada rancangan 11th National Economic Social Development Plan 2012-

2016 yang sejalan dengan National Tourism Development Plan 2012-2016. 

Pembuktian MICE telah dijelaskan pada bab sebelumnya sebagai salah satu potensi 

besar Thailand melalui pariwisata dengan meningkatnya sebanyak 5,5 % pada tahun 

2012. Pada tahun tersebut MICE berkontribusi sebanyak 9,49 % dari total yang 

merupakan bagian terbesar dari sektor keseluruhan pariwisata Thailand. 

Penelitian ini membuktikan bahwa upaya Thailand dalam meningkatkan 

nation branding Thailand dengan menjalankan strategi nation branding. Strategi 

tersebut menggunakan industri MICE dimanaThailand dalam meningkatkan nation 

branding tersebut melalui proses developing a nation brand strategy dan operating 

nation-brand strategy. 
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 Penulis melihat proses developing a nation brand strategy merupakan proses 

yang paling alot. Dalam proses tersebut terdapat plan pemerintah yang dituangkan 

melalui 11th  National Economic and Social Development Plan. Plan tersebut 

memiliki tujuan yang banyak dan tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa industri 

MICE sebagai bagian dari pariwisata Thailand. Industri MICE dikatakan sebagai 

sektor jasa yang akan ditingkatkan tetapi terpisah dengan industri pariwisata. Padahal 

industri MICE itu sendiri merupakan bagian dari industri pariwisata yang berbasis 

pada ekonomi kreatif dengan bisnis pariwisata. 

Industri MICE diposisikan sebagai produk yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan brand Thailand yang unik. Industri MICE merupakan produk dalam 

bentuk jasa business tourism. Pemerintah Thailand berinovasi melalui industri MICE 

dengan menciptakan nama campaign “Thailand CONNECT”.  Thailand CONNECT 

ini merupakan brand campaign MICE Thailand untuk memperkuat strategi MICE 

Thailand yang diwenangi oleh TCEB melalui kebijakan strategi spesifik 5 Year 

Master Strategi Plan 2012-2016. 

Proses operating a nation-brand strategy merupakan proses paling signifikan 

untuk melihat bagaimana industri MICE dijalankan sebagai strategi dalam 

meningkatkan nation branding Thailand. Proses operating a nation brand strategy ini 

terdiri dari identifying and developing brand identities dan communicating brand 

identities to the target segments. Pemerintah Thailand menggunakan industri MICE 

sebagai kota tujuan wisata dengan desain 5 kota resmi “MICE CITIES” untuk 

menjadikan Thailand "Top of Mind" destinasi di Asia  Selain itu, industri MICE dapat 
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menjadi peluang bisnis yang signifikan di Thailand dalam rangka mempersiapkan 

Thailand untuk lebih berkompetitif di AEC 2015 

Identitas brand MICE sebagai kota tujuan wisata MICE menggunakan 

kebijakan pemerintah yang konsisten yang penulis lihat pada 5 Year Master Strategic 

Plan. Plan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat luas yang merupakan target 

dari MICE Thailand melalui advertising campaign MICE “Thailand CONNECT”. 

Selain itu kebijakan pemerintah Thailand melalui TCEB sebagai agen pemerintah 

melanjutkan kekonsistenan tersebut dengan mengembangkan "Thailand New Growth 

Model". MICE di Thailand dikomunikasikan kepada target masyarakat domestik 

maupun internasional dengan kerjasama pemerintah Thailand dengan private 

organization dan promotion agencies baik dalam maupun luar negeri. 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa industri MICE pada tahun 2013-2016 

memiliki tahun yang dominan dalam perkembangannya. Dimana titik mula industri 

MICE pada tahun 2012 meraih peringkat pertamanya sebagai industri bagian dari 

pariwisata Thailand yang berkontribusi paling besar di tahun tersebut. industri MICE 

di tahun 2013 menggunakan "Thailand CONNECT" sebagai bentuk untuk 

mengkomunikasikan dengan masyarakat internasional yang merupakan target dari 

advertising campaign tersebut. Tahun 2015 dan 2016 dikatakan juga sebagai tahun 

dimana industri MICE Thailand terus mengalami peningkatan yang signifikan 

melalui revenue yang berasal dari industri MICE tersebut. Dapat dikatakan industri 

MICE mampu untuk menciptakan persepsi masyarakat internasional dimana Thailand 

sebagai negara wisata dan kota tujuan wisata MICE. 
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Pemilihan penelitian dengan menggunakan konsep nation branding 

mechanism model milik Kyung Mi Lee ini menarik. Hal ini dikarenakan banyaknya 

penelitian sebelumnya hanya berfokus pada strategi nation branding pariwisata secara 

luas. Konsep ini dapat menjadi alternatif pilihan bagi peneliti lainnya untuk 

menganalisis strategi nation branding suatu negara. Akan tetapi, konsep ini tetap 

memiliki kekurangan. Dimana konsep ini belum memiliki definisi variabel dan 

indikator yang ajeg , sehingga penulis meninjau lebih lanjut sebelum menggunakan 

konsep ini untuk menentukan batasan dan definisi variabel serta indikator. 

. 

6.2 SARAN 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan memiliki banyak 

kekurangan. Oleh sebab itu, penulis memberikan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya terkait isu dan tema yang sama: 

1. Dalam penelitian ini penulis fokus pada strategi nation branding Thailand 

melalui industri MICE secara garis besar dan menyeluruh. Oleh sebab itu, 

penulis mengharapkan penelitian selanjutnya terkait strategi nation 

branding Thailand melalui industri MICE yang lebih spesifik. seperti 

penelitian yang berfokus hanya pada satu bagian dari meeting, insentif, 

konvensi, maupun eksibisi saja. 

2. Karena minimnya referensi ilmu hubungan internasional yang 

diaplikasikan dengan isu yang terkait dengan industri MICE, penulis 

mengharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak referensi yang 

terkait dengan aplikasi studi hubungan internasional kepada isu tersebut. 
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3. Sangat minimnya penelitian tentang sub-strategi dalam strategi besar 

nation branding, membuat penulis berharap penelitian selanjutnya banyak 

membahas sub-sub strategi yang memperkuat strategi nation branding 

dari suatu negara. 
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