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STRATEGI NATION BRANDING SELANDIA BARU PADA 

KAMPANYE “100% MIDDLE-EARTH, 100% PURE NEW 

ZEALAND” TAHUN 2012-2015 UNTUK MENCIPTAKAN CITRA 

SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA KHAYALAN 

Pada bab ini penulis akan melakukan analisa bagaimana strategi nation branding 

Selandia Baru melalui program “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” dapat 

meningkatkan sektor pariwisata mereka, menggunakan konsep Nation Branding Strategy 

milik Keith Dinnie tahun 2016 yang terdiri dari 11 variabel yaitu nation brand 

advertising, public relations, online branding and mobile applications, customer and 

citizens relation management, nation brand ambassadors, internal brand management, 

diaspora mobilization, nation days, the naming of nation brand, performance 

measurement and institutions involved in nation branding. 

5.1 Nation Brand Advertising 

 Strategi dari nation branding menurut Dinnie yang pertama adalah penggunaan 

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

juga dapat dilakukan dengan melalui kampanye promosi untuk membentuk sebuah citra 

atau pandangan publik internasional terhadap suatu negara. Penulis kemudian akan 

menggunakan nation brand advertising untuk melihat bagaimana promosi dan pemasaran 

yang dilakukan oleh Tourism New Zealand melalui kampanye 100% Middle-earth, 100% 



Pure New Zealand untuk menyebarkan nilai-nilai atau kepentingan yang ingin dicapai 

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

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

penulis juga akan melihat Tourism New Zealand dengan beberapa perusahaan 

internasional yang bergerak dalam bidang periklanan maupun rumah produksi seperti 

Warner Bros, New Line Cinema, Metro Goldwyn Mayer, Air New Zealand dan 

Whybin/TBWA Auckland  untuk mempromosikan kampanye 100% Middle-Earth, 100% 

Pure New Zealand. 

Tourism New Zealand  dalam menjalankan kampanye “100% Middle-earth, 

100% Pure New Zealand” banyak menampilkan iklan iklan yang sangat kreatif dan 

menarik. Dengan dana yang di sediakan oleh pemerintah Selandia Baru Tourism New 

Zealand mengelola dana tersebut untuk memasarkan kampanye “100% Middle-earth, 

100% Pure New Zealand”. Berikut penulis paparkan beberapa contoh iklan yang dikemas 

oleh Tourism New Zealand demi memasarkan kampanye mereka untuk menaikan sektor 

parawisata Selandia Baru. 



Gambar 5.1.1 Perkiraan Cuaca OneNews NZ 

 

Sumber: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2239908/Hobbit-mania-grips-New-Zealand-

Elf-weatherman-presenting-forecast-Elvish-politicians-referring-fellowship.html 

 

 Pada 28 Maret 2013 onenews Selandia Baru melakukan eksperimen dengan 

memberi tema pembacaan ramalan cuaca mereka dengan tema Middle-earth, kita dapat 

melihat bagaimana pembawa acara tersebut di berikan kostum seperti bangsa peri pada 

film The Hobbit dan Lord of The Rings. Dan konsep ini pun ditiru oleh BBC dan 

DailyMail, dapat penulis simpulkan bahwa eksperimen ini cukup berhasil, dikarenakan 

penonton juga sangat mengapresiasi itu.1 

 Namun penulis tidak dapat menemukan pemasaran iklan yang dilakukan oleh TNZ 

melalui radio, dikarenakan Selandia Baru fokus memanfaatkan teknologi dan pop culture 

yang sedang berkembang di masyarakat. Selain itu mereka juga banyak memanfaatkan 

                                                             
1 Tourism Elvish Weather, diakses dari 

http://www.bestadsontv.com/files/movies/2013/Apr/52067_Tourism%20Elvish%20Weather%20LR.pdf 

diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

http://www.bestadsontv.com/files/movies/2013/Apr/52067_Tourism%20Elvish%20Weather%20LR.pdf


sektor sektor komersil seperti pembuatan video oleh rumah produksi terkemuka seperti 

warner bros, dan juga perusahaan jasa penerbangan asal Selandia Baru yaitu Air New 

Zealand.   

Gambar 5.1.2 Koran Daily News Edisi Desember 2012 

 

 

 Dalam gambar diatas kita dapat melihat bagaimana halaman muka Koran the 

Daily News edisi 9 Desember 2012 memuat fitur parawisata yaitu Home of Middle Earth 

milik Selandia Baru yang merupakan bagian dari pemasaran kampanye “100% Middle-

earth, 100% Pure New Zealand”. Dalam liputannya The Daily News selain memasarkan 

tempat tempat pariwisata yang terkait dengan Middle-earth mereka juga memasarkan 

tempat makan, toko kopi, tempat penjualan buah tangan dan juga penginapan di sekitar 

lokasi parawisata tersebut.2 

                                                             
2 The Daily News, A Trip to ‘Lord of the Rings’ and ‘The Hobbit: An Unexpected Journey’ locations in 

New Zealand is like a Visit to Middle Earth itself, diakses dari http://www.nydailynews.com/life-

style/real-middle-earth-new-zealand-article-1.1213356 diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

http://www.nydailynews.com/life-style/real-middle-earth-new-zealand-article-1.1213356
http://www.nydailynews.com/life-style/real-middle-earth-new-zealand-article-1.1213356


Gambar 5.1.3 Air New Zealand Dengan Desain Pesawat Middle-Earth 1 

 

Gambar 5.1.4 Air New Zealand Dengan Desain Pesawat Middle-Earth 2 

 

Sumber: https://www.airlinersillustrated.com/product/zk-oko 

 

 Gambar diatas menunjukan 2 tipe pesawat yang di modifikasi sedemikian rupa 

oleh perusahaan penerbangan Air New Zealand bekerja sama dengan Tourism New 

https://www.airlinersillustrated.com/product/zk-oko


Zealand yang mempromosikan Middle-earth sebagai salah satu destinasi wisata. Selain 

melakukan modifikasi pesawat maskapai Selandia Baru ini pun mengadakan berbagai 

promosi menarik bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Selandia Baru. Mereka 

mengubah beberapa pesawat mereka menjadi sebuah “flying billboard”.3 Pengiklanan 

100% Middle-earth ini pun disambut antusias oleh banyak fans The Hobbit maupun 

wisatawan lainnya.  

Gambar 5.1.5 Air New Zealand Home of Middle-earth 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=qOw44VFNk8Y 

 

 Potongan gambar diatas merupakan video keamanan penerbangan milik Air New 

Zealand yang bertemakan Middle-earth, dapat dilihat bagaiman viral nya Video tersebut 

dengan di tonton sebanyak 18jt kali. Selain video tersebut terdapat 2 video lainnya milik 

                                                             
3 Air New Zealand Unveils ‘Hobbit’-themed plane, diakses dari https://www.today.com/money/air-new-

zealand-unveils-hobbit-themed-plane-1C7204772 diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

https://www.today.com/money/air-new-zealand-unveils-hobbit-themed-plane-1C7204772
https://www.today.com/money/air-new-zealand-unveils-hobbit-themed-plane-1C7204772


Air New Zealand ynag bertemakan Middle-earth dengan jumlah penonton yang tidak 

kalah jauh dari video tersebut. Video tersebut di produksi oleh sutradara local bernama 

Taika Waititi dengan bekerja sama dengan rumah produksi New Line Cinema dan juga 

Metro Goldwyn Mayer, dalam video tersebut mereka juga melakukan pemasara beberapa 

tempat wisata terkenal di Selandia Baru seperti Hobbiton, Paradise Valley, Queenstown 

Hill dan lainnya, video tersebut juga di bintangi oleh salah satu pemeran utama film The 

Hobbit yaitu Elijah Wood.4  

 

Gambar 5.1.6 New Zealand Home of Middle Earth – Warner Bros 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=RRA_eVAyH5c 

 

                                                             
4 ABC News, Air New Zealand Releases ‘Most Epic Safety Video Ever Made’, diakses dari 

http://abcnews.go.com/Travel/air-zealand-releases-epic-safety-video-made/story?id=26403893 diakses 

pada tanggal 21 Februari 2018 

http://abcnews.go.com/Travel/air-zealand-releases-epic-safety-video-made/story?id=26403893


 Selain Video yang diproduksi oleh maskapai Air New Zealand , TNZ juga bekerja 

sama dengan Warner Bros untuk memproduksi iklan komersil untuk kampanye “100% 

Middle-earth, 100% Pure New Zealand”. Selain Video tersebut Warner Bros juga 

berperan terhadap kurang lebih 20 Video iklan milik kampanye “100% Middle-earth, 

100% Pure New Zealand” akan tetapi hanya 3 video milik kampanye tersebut yang di 

unggah pada kanal Youtube milik Warner Bros. Warner Bros sendiri adalah salah satu 

dari 3 rumah produksi yang bertanggung jawab dalam pembuatan film The Hobbit, oleh 

karena itu TNZ seperti yang dikatakan oleh CEO mereka Kevin Bowler melakukan kerja 

sama secara erat dengan rumah produksi tersebut demi memasarkan kampanye mereka.5 

Dari hasil kerja sama ini TNZ meraih penghargaan bergengsi yaitu World Leading 

Destination Marketing Campaign dalam World Travel Awards tahun 2012. 

5.2  Public Relations 

Public Relations merupakan strategi kedua dari penerapan nation branding 

dimana Keith Dinnie menjelaskan pemerintah suatu negara dapat menyewa public 

relations untuk membantu dalam memanajemen reputasi dari nation brand mereka. 

Disini penulis akan melihat bagaimana upaya Tourism New Zealand dalam 

memanajemen reputasi negara mereka melalui peran organisasi /institusi yang 

mempunyai kemampuan serta tujuan untuk meningkatkan citra dan reputasi dari Selandia 

Baru sendiri kepada publik internasional.  

                                                             
5 Tourism New Zealand Unveils new 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand Campaign, diakses 

dari https://www.tourismnewzealand.com/news/tourism-new-zealand-unveils-new-100-middle-earth-100-

pure-new-zealand-campaign/ diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

https://www.tourismnewzealand.com/news/tourism-new-zealand-unveils-new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign/
https://www.tourismnewzealand.com/news/tourism-new-zealand-unveils-new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign/


 Untuk membantu menaikan citra positif milik Selandia Baru, Tourism New 

Zealand menunjuk Whybin\TBWA sebagai konsultan PR mereka.6 Whybin\TBWA 

sendiri adalah sebuah brand consultant asal Auckland Selandia Baru, mereka 

menyediakan jasa sebagai konsultan bidang kampanye terintegrasi, Content Creator 

(social media & digital arts), pemasaran sebuah brand, social public relations dan 

customer relations management (CRM). 7 

Gambar 5.2.1 Daftar Client milik TBWA Auckland 

 

Sumber: http://www.tbwa.co.nz/about 

 

 Dalam gambar diatas Tourism New Zealand merupakan salah satu dari sekian 

banyak daftar pelanggan yang mereka tangani. Whybin\TBWA juga merupakan sebuah 

                                                             
6 Tourism New Zealand turns fantasy into reality in new ‘100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand’ 

via Whybin/TBWA Auckland + Sydney, diakses dari http://www.campaignbrief.com/2012/08/tourism-

new-zealand-turns-fant.html diakses pada tanggal 21 Februari 2018 
7 Ibid 

http://www.campaignbrief.com/2012/08/tourism-new-zealand-turns-fant.html
http://www.campaignbrief.com/2012/08/tourism-new-zealand-turns-fant.html


brand consultant besar yang menangani banyak perusahaan besar seperti ANZ, Nissan, 

Philips dan Sony Entertainment. Namun uniknya hanya Selandia Baru sebagai sebuah 

negara yang ditangani oleh brand consultant komersil tersebut. Dalam pekerjaannya 

Whybin\TBWA membuat sebuah acara ekspedisi besar yang bertajuk “Books of New 

Zealand” acara tersebut diadakan pada tanggal 30 November 2013 – 13 Desember 2013 

bertempat di the Beverly Hills Hotel Hilton Los Angeles, Amerika Serikat.8 Acara yang 

diadakan oleh Tourism New Zealand ini bersifat terbuka untuk umum, namun pada 

tanggal 30 November – 3 Desember acara ini hanya bersifat undangan baru pada tanggal 

4 Desember terbuka untuk umum.  

Gambar 5.2.2 “Books of New Zealand” event Los Angeles, USA  

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=e3ohcV12clc 

                                                             
8 “Book of New Zealand” installation set to Open in LA, diakses dari 

https://www.tourismnewzealand.com/news/book-of-new-zealand-installation-set-to-open-in-la/ diakses 

pada tanggal 21 Februari 2018 

https://www.tourismnewzealand.com/news/book-of-new-zealand-installation-set-to-open-in-la/


 Menurut Kevin Bowler acara ini memiliki tujuan untuk menunjukan Selandia 

Baru sebagai sebuah negara selain memiliki kelebihan sebagai negara dengan destinasi 

wisata yang menarik, adalah negara yang inovatif, kreatif dan tempat yang sangat bagus 

untuk memproduksi sebuah film dan melakukan aktifitas bisnis.9 Acara ini juga pada 

pembukaan untuk umumnya di hadiri oleh seluruh pemeran dan crew film The Hobbit, 

sehingga mereka dapat melakukan jumpa fans bagi para fans yang datang pada hari 

pembukaan. Dan tujuan Tourism New Zealand mengadakan acara tersebut di Amerika 

Serikat adalah untuk mengincar pasar wisatawan Amerika Serikat, dan munurut website 

resmi Tourism New Zealand pada periode tahun 2013 semenjak kampanye 100% Middle-

earth berjalan wisatawan asal Amerika Serikat yang mendatangi Selandia Baru 

mengalami peningkatan sebesar 20%.10 

 Pada strategi ini penulis dapat melihat bagaimana efektifitas dan keberhasilan 

kerja sama antara Tourism New Zealand dan Whybin\TBWA. Serangkaian acara dan 

konsep yang dibverikan oleh Whybin/TBWA dapat dilihat berhasil, acara yang mereka 

buat pun banyak diliput media internasional. Sorotan positif dari media ini sangat 

berpengaruh dengan citra dari Selandia Baru. Banyak masyarakat Internasional 

khususnya masyarakat Amerika Serikat yang merupakan target pasar dari kampanye ini, 

memutuskan untuk benar benar menjadikan Selandia Baru sebagai destinasi wisatanya. 

 

                                                             
9 Five Star Magazine, Interview with Kevin Bowler, diakses dari http://fivestarmagazine.co.uk/five-star-

interviews/interview-kevin-bowler/ diakses pada tanggal 21 Februari 2018 
10 New 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand campaign highlights special interest experiences, 

diakses dari https://www.tourismnewzealand.com/news/new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-

campaign-highlights-special-interest-experiences/ diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

http://fivestarmagazine.co.uk/five-star-interviews/interview-kevin-bowler/
http://fivestarmagazine.co.uk/five-star-interviews/interview-kevin-bowler/
https://www.tourismnewzealand.com/news/new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign-highlights-special-interest-experiences/
https://www.tourismnewzealand.com/news/new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign-highlights-special-interest-experiences/


5.3  Online Branding, Social Media and Mobile Applications 

 Online branding sendiri dijelaskan oleh Keith Dinnie sebagai cara 

mempromosikan nation brand sebuah negara menggunakan teknik advertising non 

konvensional. TNZ juga bisa menggunakan sosial media sebagai penghubung dan sarana 

penyebaran informasi nilai-nilai yang mereka inginkan pada khalayak umum. Kemudian, 

untuk memudahkan akses mengenai informasi dan akses konten-konten informasi yang 

dibutuhkan oleh konsumen, TNZ dapat menciptakan mobile applications yang 

diperuntukkan bagi masyarakat luas dan media Internasional. 

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

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

beberapa teknik yang dapat memancing pemasaran dari mulut ke mulut seperti seeding 

trials, viral advertising, brand advocacy programmes, dan influencer outreach inniative. 

Kemudian, penulis akan melihat bagaimana kegiatan promosi dan iklan kampanye 100% 

Middle-earth, 100% Pure New Zealand yang dilakukan pemerintah Selandia Baru 

melalui beberapa sosial media seperti facebook, twitter, instagram, youtube, dan 

sebagainya. Dan yang terakhir, untuk memudahkan akses konten-konten informasi 

mengenai informasi bagi para turis, penulis akan melihat bagaimana peran dari mobile 

applications yang dibuat oleh Tourism New Zealand. Sudah tentunya TNZ melakukan 

promosi besar besaran melalui cara ini, dengan bekerja sama dengan beberapa nama 

perusahaan besar seperti Whybin\TBWA, Warner Bros, New Line Cinema, Metro 

Goldwyn Mayer dan Air New Zealand mereka melakukan berbagai pemasaran kreatif 

melalui dunia maya.  



Gambar 5.3.1 Halaman resmi newzealand.com 

 

Sumber: https://www.tourismnewzealand.com/news/take-a-flight-through-middle-earth-

on-newzealandcom/ 

Pada gambar diatas adalah halaman resmi dari newzealand.com yang 

memesarakan 100% Middle-earth apalagi ditelusuri lebih dalam halaman tersebut akan 

berujung pada rekomendasi wisata Middle-earth milik Selandia Baru. Rekomendasi 

tersebut berupa paket paket wisata yang berhubungan dengan film The Hobbit, dijelaskan 

juga dalam website tersebut tempat wisata serta akomodasi di sekitar destinasi wisata 

tersebut. Selain itu para pengunjung website juga dapat mengestimasi lama perjalanan 

mereka, ataupun budget yang harus mereka keluarkan ketika mengunjungi destinasi 

wisata Selandia Baru. Melalui website Tourism New Zealand juga pengunjung dapat 

memesan tiket pesawat dari maskapai penerbangan Air New Zealand. 



Gambar 5.3.2 Halaman Facebook “100% Pure New Zealand” 

 

Sumber: 

https://www.facebook.com/pg/purenewzealand/posts/?ref=page_internal 

 

Berikut merupakan salah satu gambar yang menampilkan unggahan halaman 

resmi Facebook milik “100% Pure New Zealand”. Pemasaran melalui media sosial 

facebook nampaknya cukup berhasil dikarenakan pada setiap unggahan rata rata TNZ 

mendapat lebih dari 1rb Likes, lebih dari 500 kali penyebaran dan juga mendapat ratusan 

komentar. Di dalam akun facebook “100% Pure New Zealand” juga kita dapat melihat 

bagaimana pihak TNZ berinteraksi dengan para pengikutnya dalam media sosial tersebut. 

Dalam akun tersebut pun Traffic dari konten yang diunggah oleh TNZ terlihat cukup 

konsisten. Jadi dalam penggunaannya facebook selain menjadi tempat promosi bagi 

kampanye Tourism New Zealand juga merupakan tempat berinteraksi mereka dengan 

para wisatawan dan calon wisatawan. 



Gambar 5.3.3 Halaman Twitter milik @PureNewZealand 

 

Sumber: https://twitter.com/PureNewZealand/media 

 

Dalam gambar diatas dapat dilihat akun Twitter milik TNZ memasarkan 

kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand”. Selain unggahan tersebut 

akun Twitter milik TNZ ini penulis melihat keaktifan akun ini, selain melakukan 

pemasaran kampanye mereka, akun ini juga cukup aktif berinteraksi dengan masyarakat 

luas. Kita dapat melihat melalui Tweet & Replies milik akun tersebut yang aktif membalas 

komentar serta memberikan informasi seputar parawisata di Selandia Baru. Selain itu juga 

banyak gambar milik masyrakat luas yang di unggah oleh akun ini. 



Gambar 5.3.4 Halaman Youtube milik 100% Pure New Zealand 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=4MCY1BfM868 

 

 Setelah penulis analisa focus dari pemasaran TNZ pada kampanye “100% 

Middle-earth, 100% Pure New Zealand” adalah melalui media sosial Youtube dilihat dari 

halaman kanal Youtube milik TNZ  total terdapat 27 Video unggahan tentang 100% 

Middle-earth pada kanal youtube mereka, dan semua itu belum termasuk unggahan milik 

Warner Bros dan Air New Zealand yang menjadi partner pemasaran mereka.11 Selain itu 

juga seluruh pemasaran yang dilakukan baik itu melalui Facebook, Twitter, Instragram 

semua kembali terhubung dengan kanal Youtube mereka. Dalam meraih Viral advertising 

mereka juga dapat dikatakan berhasil dikarenakan rata rata video yang mereka unggah 

ditonton lebih dari 1jt kali. Dalam hal influencer outreach inniative juga mereka juga 

                                                             
11 100% Middle Earth Playlist, diakses dari 

https://www.youtube.com/watch?v=4MCY1BfM868&list=PL1FC1AD38CD877690 diakses pada 

tanggal 21 Februari 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=4MCY1BfM868&list=PL1FC1AD38CD877690


cukup berhasil, hal ini di karenakan banyaknya seleb dalam media sosial yang 

mengunggah serta berkomentar pengalaman mereka akan berwisata di Selandia Baru. 

Gambar 5.3.5 Aplikasi Smartphone 100% Pure New Zealand pada IOS 

 
 

 TNZ meluncurkan Aplikasi smartphone pertama kali pada juli 2013 dan yang 

pertama kali diluncurkan adalah untuk para pengguna Android, baru pada Desember 2013 

aplikasi untuk IOS diluncurkan.12 Aplikasi milik TNZ ini di fokuskan untuk memberi 

informasi dari mulai harga, lokasi, serta informasi yang dapat di hubungi oleh para 

pelanggan berbagai macam tempat wisata yang terdapat di Selandia Baru. Pembuatan 

aplikasi ini TNZ dibantu oleh Whybin\TBWA yang merupakan perancang aplikasi ini. 

                                                             
12 TNZ Launches first mobile app ‘Essential New Zealand’, diakses dari 

https://www.tourismnewzealand.com/news/tnz-launches-first-mobile-app-essential-new-zealand/ diakses 

pada tanggal 21 Februari 2018 

https://www.tourismnewzealand.com/news/tnz-launches-first-mobile-app-essential-new-zealand/


Penulis melihat adanya aplikasi ini lebih ditujukan untuk mengelola hubungan pihak TNZ 

dengan para konsumen mereka. 

 Setelah penulis lihat bagaimana pola pemasaran yang di lakukan oleh TNZ pada 

variabel ini, dapat dilihat salah satu media sosial yang menjadi fokus pemasaran 

kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” adalah media Youtube. Dan 

seluruh pemasaran yang mereka lakukan melalui dunia maya ini tidak terlepas dari kerja 

sama mereka dengan berbagai perusahaan seperti Whybin\TBWA, Warner Bros, New 

Line Cinema dan Metro Goldwyn Mayer. Kita dapat melihat bagaimana TNZ berusaha 

untuk mengkomersilkan kampanye nation branding mereka. Dalam indikator Seeding 

trials kita juga dapat melihat bagaimana TNZ secara konsisten menggunggah kontennya. 

Dalam hal Viral Advertising mereka pun sangat berhasil dikarenakan penonton video 

yang mereka unggah dala akun Youtube sudah mencapai angka jutaan. Dalam Brand 

Advocacy Programme mereka juga sangat berhasil dikarenakan banyak dari konten yang 

mereka unggah menjadi pembicaraan masyarakat luas dalam dunia maya. Dan yang 

terakhir dalam Influencer Outreach mereka juga berhasil dikarenakan banyak dari aktor 

Hollywood pemeran film The Hobbit yang merekomendasikan Selandia Baru sebagai 

destinasi wisata terbaik. 

5.4  Customer Relationship Management 

Pada strategi ini, penulis akan melihat bagaimana upaya Tourism New Zealand 

dalam melakukan pengelolaan serta komunikasi dengan masyarakat, stakeholders, serta 

turis dalam rangka memberikan pelayanan dan menjaga iklim pariwisata tetap dalam 

kondisi memuaskan. Bentuk komunikasi ini dapat dilihat melalui pemberian informasi 



melalui layanan website resmi pemerintah ataupun nomer telepon resmi TNZ yang dapat 

diakses oleh masyarakat lokal maupun turis yang ingin datang ke Selandia Baru.  

  Tourism New Zealand sekali lagi sangat memanfaatkan media sosial untuk 

memberikan pelayanan serta menjaga iklim pariwisata mereka dengan para stakeholders. 

Media sosial milik 100% Pure New Zealand seperti facebook dan twitter sangat interaktif 

dengan para pengikutnya, khususnya twitter yang menjadi lahan komunikasi para 

pengikut dengan pihak TNZ. Selain media sosial, media konvensional seperti telepon dan 

alamat surel juga disediakan oleh Tourism New Zealand, berikut penulis sajikan beberapa 

nomor telepon serta alamat surel yang di sediakan oleh Tourism New Zealand. 

Gambar 5.4.1 Daftar Kontak Milik Tourism New Zealand 

 

Sumber: https://www.tourismnewzealand.com/contact/ 

 Pada gambar tersebut kita dapat melihat daftar telepon dan surel milik Tourism 

New Zealand, mereka juga menyediakan kontak khusus individu bagi para jurnalis local 

maupun asing yang ingin meliput atau menanyakan seputar kegiatan mereka. Selain itu 

juga mereka juga menyediakan nomor serta alamat surel khusus bagi siapa yang ingin 

bekerja sama secara bisnis dengan mereka. Selain daftar kontak yang dapat dihubungi 



Tourism New Zealand juga melakukan sesuatu yang unik bagi para pengunjung negara 

mereka. Mendapat masukan dari Whybin\TBWA mereka bekerja sama dengan sektor 

imigrasi pemerintahan Selandia Baru untuk memodifikasi stempel paspor bagi para 

pengunjung wisatawan Internasional, berikut penulis sertakan gambar stampel paspor 

milik Selandia baru.13 

Gambar 5.4.2 Stempel passpor Selandia Baru “Welcome to Middle-earth” 

 
Sumber: https://za.pinterest.com/pin/358036239100954151/?autologin=true 

                                                             
13 Whybin/TBWA & Digital Arts Network For Tourism New Zealand – One Stamp to rule them rule, 

diakses dari https://lbbonline.com/news/whybintbwa-digital-arts-network-for-tourism-nz/ diakses pada 

tanggal 21 Februari 2018 

https://lbbonline.com/news/whybintbwa-digital-arts-network-for-tourism-nz/


 Untuk mewujudkan dan meresmikan Official passport stamp tersebut Tourism 

New Zealand bekerja sama dengan Whybin\TBWA yang memiliki akan gagasan itu, 

untuk menjaga relasi mereka dengan para wisatawan. Selain itu Tourism New Zealand 

juga bekerja sama dengan Departement of Internal Affairs Selandia Baru yang 

bertanggung jawab salah satunya pada imigrasi negara mereka.14 Kreatifitas ini pun 

mendapat sambutan positif dari para pengunjung Selandia Baru. Berikut penulis sertakan 

salah satu ucapan positif dari jurnalis terkemuka asal Amerika Serikat yaitu Ann Curry. 

 

Gambar 5.4.3 Komentar Positif Pengunjung Selandia Baru 

 

Sumber: http://theinspirationroom.com/daily/2013/middle-earth-passport-stamp/ 

 

 Ann Curry merupakan seorang jurnalis asal Amerika Serikat yang cukup terkenal 

dalam Akun Twitter nya iya memiliki sekitar 1,6 Juta pengikut. Dapat kita lihat disini 

bagaimana Tourism New Zealand dapat dikatakan sangat berhasil dalam menjaga 

                                                             
14 Middle Earth Passport Stamp, diakses dari http://theinspirationroom.com/daily/2013/middle-earth-

passport-stamp/ diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

http://theinspirationroom.com/daily/2013/middle-earth-passport-stamp/
http://theinspirationroom.com/daily/2013/middle-earth-passport-stamp/


hubungan mereka dengan para konsumen mereka yang menjadi inti dari strategi 

Custumer Relationship Management.  

5.5 Nation Brand Ambassadors 

Strategi yang kelima adalah penggunaan nation brand ambassadors. Penggunaan 

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

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

resmi yang ditunjuk Tourism New Zealand dalam mempromosikan informasi mengenai 

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

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

citra positif Selandia Baru di mata internasional. 

 Tourism New Zealand melakukan penunjukan secara resmi Brand Ambassadors 

bagi kampanye 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand. Selain penjunjukan secara 

resmi penulis juga akan melihat bagaimana peran para artis baik itu musisi ataupun 

olahragawan asal Selandia Baru dalam mempromosikan baik kampanye tersebut ataupun 

mempromosikan Selandia Baru secara langsung. Dalam penunjukan Brand Ambassador 

secara resmi oleh Tourism New Zealand penulis tidak dapat menemukan bukti yang kuat 

untuk mendukung indikator tersebut. Akan tetapi di setiap promosi yang dilakukan oleh 

Tourism New Zealand mereka selalu menyertakan baik pemeran atau pun sutradara dari 

film The Hobbit. Jadi secara tidak langsung para pemeran Hollywood yang membintangi 

film The Hobbit seperti Elijah Wood, Orlando Bloom, Evangeline Lily, Ian McKellen, 

Dean O’Gorman, Martin Freeman, Luke Evans dan pemeran lainnya serta sutradara The 



Hobbit sendiri yang berasal dari Selandia Baru yaitu Peter Jackson merupakan Brand 

Ambassadors dari 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand itu sendiri.15  

Gambar 5.5.1 The Hobbit cast pada acara “Books of New Zealand” 

 

Sumber: https://www.tourismnewzealand.com/news/the-book-of-new-zealand-open-to-

view-in-los-angeles/ 

 Dalam gambar gambar diatas kita dapat melihat dari kiri ke kanan terdapat Aidan 

Turner, Evangeline Lily, Richard Armitage, Peter Jackson, Martin Freeman, Luke Evans 

dan Dean O’Gorman yang menghadiri serta menjadi pembicara saat acara “Books of New 

Zealand” yang diadakan oleh Tourism New Zealand di Los Angeles, Amerika Serikat. 

Selain mereka para pemeran film The Hobbit lainnya juga menghadiri acara tersebut. 

                                                             
15 Middle-earth stars profess love for New Zealand, diakses dari http://media.newzealand.com/en/story-

ideas/middle-earth-stars-profess-love-for-new-zealand/ diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

http://media.newzealand.com/en/story-ideas/middle-earth-stars-profess-love-for-new-zealand/
http://media.newzealand.com/en/story-ideas/middle-earth-stars-profess-love-for-new-zealand/


Gambar 5.5.2 Ian McKellen Dalam “New Zealand Home of Middle-earth” 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=RRA_eVAyH5c 

 

 Dalam video yang diunggal oleh “100% Pure New Zealand” salah satunya yang 

berjudul “New Zealand, Home of Middle-earth”, dalam video tersebut selain 

menampilkan keindahan alam yang dimiliki Selandia Baru, satu persatu pemeran dalam 

film The Hobbit juga memberikan komentar positif tentang Selandia Baru. Seperti dalam 

gambar yang penulis sertakan diatas Ian McKellen atau “Sir Ian McKellen, CH, CBE”16 

mengatakan bahwa Selandia Baru adalah tempat yang tidak dapat dipercaya karena 

keindahan alamnya.  

 Menurut penulis kerjasama antara Tourism New Zealand dan film The Hobbit 

merupakan simbiosis mutualisme antara kedua pihak, karena hubungan ini sangat 

                                                             
16 Ian McKellen adalah seorang aktor berkewarganegaraan UK, yang telah mendapatkan penghargaan 

tertinggi dari Kerajaan Inggris untuk dedikasinya pada dunia seni khususnya dunia perfilman. 



menguntungkan baik itu secara efesien dan efektif. Dikarenakan kedua belah pihak 

mendapat keuntungan dari pemasaran yang mereka lakukan bersama. Seperti pada acara 

“Books of New Zealand” dan seluruh Video yang memasarkan “100% Middle-earth, 

100% Pure New Zealand” dimana mereka secara bersamaan memasarkan parawisata 

Selandia Baru dan film The Hobbit yang terbaru pada tahun itu. Dan menurut penulis 

Selandia Baru mendapat keuntungan yang sangat besar dari para pemeran The Hobbit 

yang kebanyakan adalah nama besar di dunia perfilman internasional yang 

merekomendasikan negara mereka sebagai negara yang mempunyai destinasi parawisata 

yang sangat baik. Influence daripada nama besar ini, menurut penulis sangat berpengaruh 

terhadap keputusan wisatawan internasional untuk mengunjungi Selandia Baru secara 

langsung. 

5.6 Internal Brand Management 

 Dalam strategi ini penulis akan melihat bagaimana Tourism New Zealand 

menunjuk suatu Individu ataupun Agensi yang bertanggung jawab mengawasi Internal 

Brand Management dari kampanye tersebut. Terlepas dari penunjukan Tourism New 

Zealand yang merupakan agensi dibawah Ministry of Tourism, Ministry of Business, 

Innovation and Employment dan Ministry of Economic Development milik Selandia Baru 

yang di berikan tanggung jawab untuk mempromosikan sektor parawisata mereka melalui 

strategi nation branding. Tourism New Zealand sendiri melakukan proses Outsourcing 



dalam kampanye ”100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand”. Dalam kampanye 

tersebut TNZ bekerja sama dengan Whybin\TBWA.17  

Gambar 5.6.1 Whybin\TBWA & Digital Arts Network for Tourism NZ 

 

Sumber: https://lbbonline.com/news/whybintbwa-digital-arts-network-for-tourism-nz/ 

 

 Dalam kampanye ini Whybin\TBWA memiliki tanggung jawab terhadap 

mengawasi kampanye milik Tourism NZ yaitu salah satunya kampanye parawisata 

“100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand”. Dalam hal ini Whybin\TBWA 

bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal content creator dan creative development 

melalui salah satu anak perusahaan mereka yaitu BOLT content yang merupakan bagian 

dari layanan perusahaan mereka.18 Digital experiences seperti desain website, konten 

media sosial dan pengelaman konsumen dalam dunia maya lainnya melalui anak 

                                                             
17 New Zealand 100% Middle-earth, diakses dari http://theinspirationroom.com/daily/2012/new-zealand-

100-middle-earth/ diakses pada tanggal 22 Februari 2018 
18 TBWA Auckland, About. Diakses dari http://www.tbwa.co.nz/about diakses pada tanggal 22 Februari 

2018  

http://theinspirationroom.com/daily/2012/new-zealand-100-middle-earth/
http://theinspirationroom.com/daily/2012/new-zealand-100-middle-earth/
http://www.tbwa.co.nz/about


perusahaan mereka yaitu Digital Arts Network.19 Great Public Relations and Customer 

Relationship Management melalui anak perusahaan mereka Eleven PR yang bertanggung 

jawab atas pembuatan citra positif serta hubungan baik antara client mereka dengan para 

konsumennya.20 Branding and Selling melalui anak perusahaan mereka yaitu The Integer 

Group yang bertanggung jawab atas membuat kesan kreatif dan inovatif suatu merk 

dagang.21 

 Dari apa yang penulis jelaskan kita dapat melihat bahwa Whybin\BWA adalah 

Agensi Branding swasta yang  diberitanggung jawab sepenuhnya oleh Tourism New 

Zealand untuk mengelola Internal Brand Management. Agensi tersebut memiliki 

tanggung jawab untuk menyuguhkan konten-konten yang kreatif, inovatif serta unik bagi 

kampanye Tourism New Zealand dan juga mereka bertanggung jawab agar Selandia Baru 

dapat merasakan dampak komersil dari kampanye tersebut sehingga kampanye tersebut 

dapat memiliki nilai ekonomi. Menurut CEO Tourism NZ yaitu Kevin Bowler kerjasama 

yang dilakukan oleh TNZ dengan Whybin\TBWA ini adalah untuk membawa kampanye 

“100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” dalam tingkat keterlibatan dari target 

kunci pasar mereka.22 Menurut Executive Creative Director dari Whybin\TBWA yaitu 

Andy Blood kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” merupakan 

salah satu kampanye terbesar, terinteraktif dan siapapun pasti ingin ikut berpartisipasi 

menjadi bagian dari kampanye tersebut.23  

                                                             
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Whybin\TBWA, Assembly create Virtual Middle-earth, diakses dari 

http://stoppress.co.nz/didge/whybintbwa-assembly-create-virtual-middle-earth diakses pada tanggal 22 

Februari 2018 
23 Ibid 

http://stoppress.co.nz/didge/whybintbwa-assembly-create-virtual-middle-earth


5.7 Diaspora Mobilization 

 Dalam strategi ini penulis akan menganalisa bagaimana pemerintah Selandia baru 

melakukan pengelolaan komunitas diaspora masyarakat Selandia Baru dan adakah 

kontribusi dari komunitas diaspora tersebut terhadap promosi pemasaran kampanye 

nation branding mereka. Dalam pengelolaannya komunitas Diaspora Selandia Baru 

memiliki jaringan yang di beri nama Kea New Zealand.24 Dalam penyebutan 

masyarakatnya pun Selandia Baru memiliki julukan tersendiri yaitu adalah Kiwis. Berikut 

penulis sertakan website dari Kea New Zealand.  

Gambar 5.7.1 Website Jaringan Diaspora Selandia Baru “Kea New Zealand” 

 

Sumber: https://www.keanewzealand.com/ 

 “Kiwis Helping Kiwis” adalah slogan dari jaringan Diaspora masyarakat Selandia 

baru. Jaringan diaspora mereka sangat teroganisir dan didukung langsung oleh 

                                                             
24 https://www.keanewzealand.com/ diakses pada tanggal 22 Februari 2018 

https://www.keanewzealand.com/


pemerintah Selandia Baru, selain itu jaringan diaspora mereka juga bekerja sama secara 

langsung dengan beberapa perusahaan asal Selandia Baru salah satunya adalah Air New 

Zealand.  Dimana Kea New Zealand memiliki tujuan untuk menyatukan para masyarakat 

Selandia Baru diseluruh dunia untuk mensejahterakan serta memberikan para individu 

tersebut mencari kesempatan dalam persaingan global.25  

 Walaupun jaringan diaspora tersebut sudah teroganisir dan didukung langsung 

oleh pemerintah Selandia baru, namun penulis tidak dapat menemukan kontribusi dari 

jaringan diaspora tersebut terhadap kampanye nation branding dari Tourism New Zealand 

salah satunya “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand”. 

5.8 Nation Days 

 Dalam strategi ini penulis akan menganalisa bagaimana Tourism New Zealand 

dapat memanfaatkan perayaan hari besar negara mereka dalam rangkan untuk 

mempromosikan dan memperkuat nation branding dari Selandia Baru. Namun dalam 

kurun waktu penelitian penulis yaitu tahun 2012 – 2015, penulis tidak dapat menemukan 

hari besar yang dimanfaatkan untuk mempromosikan kampanye pariwisata mereka yaitu 

“100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand”. Baru pada tahun 2016 yaitu pada 

tanggal 22 Sepetember, pemerintah Selandia Baru melalui Tourism New Zealand mereka 

meresmikan hari besar yaitu “International Hobbit Day” untuk merayakan hari The 

Hobbit yang bertepatan dengan ulang tahun Frodo dan Bilbo Baggins.26  

                                                             
25 Global Partners KEA, diakses dari https://www.keanewzealand.com/# 
26 International Hobbit Day Celebrates at first light, diakses dari 

http://media.newzealand.com/en/news/international-hobbit-day-celebrates-at-first-light/ 



Gambar 5.8.1 22 September Sebagai “International Hobbit Day” 

 

Sumber: https://www.askideas.com/happy-hobbit-day-from-mordor/ 

 

 Pada awalnya perayaan Hobbit Day ini adalah ciptaan dari para fans sequel J.R.R 

Tolkien baik itu sequel Lord of The Rings dan The Hobbit. Namun baru pada tahun 2016 

Tourism New Zealand bekerja sama dengan pengelola Hobbiton Movie Set meresmikan 

acara festival tahunan tersebut. Dalam acara tahunan tersebut diadakan acara festival 

bertema Sunrise Party yang dimulai pada pukul 05.30 pagi. Dimana pada saat hari 

perayaan tersebut Hobbiton Movie set akan di dekorasi menyerupai dalam film.27 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Kompas, Perdana, Selandia Baru Gelar ‘International Hobbit Day’, diakses dari 

http://travel.kompas.com/read/2016/09/22/191100127/perdana.selandia.baru.gelar.international.hobbit.da

y. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018 

https://www.askideas.com/happy-hobbit-day-from-mordor/
http://travel.kompas.com/read/2016/09/22/191100127/perdana.selandia.baru.gelar.international.hobbit.day
http://travel.kompas.com/read/2016/09/22/191100127/perdana.selandia.baru.gelar.international.hobbit.day


5.9 The Naming of Nation Branding 

Gambar 5.9.1 “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” 

 

Sumber: http://theinspirationroom.com/daily/2012/new-zealand-100-middle-earth/ 

 

 Dalam strategi ini penulis akan menganalisa tujuan dari pemilihan nama “100% 

Middle-earth, 100% Pure New Zealand” sebagai nation branding dari Selandia Baru. 

Mengutip dari Tourism New Zealand sendiri CEO mereka yaitu Kevin Bowler 

mengatakan bahwa pemilihan nama dari kampanye tersebut untuk meyakinkan bagi para 

wisatawan yang tertarik dengan Selandia Baru untuk benar benar melakukan wisatanya.28 

Karena menurutnya jutaan orang telah menonton trilogi dari film Lord of The Rings dan 

The Hobbit, dan pada tahun 2012 juga film terbaru dari The Hobbit yaitu akan diluncurkan 

sehingga TNZ mengajak produsen dari film tersebut untuk bekerja sama dalam 

                                                             
28 Tourism New Zealand Unveils new 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand Campaign, diakses 

dari https://www.tourismnewzealand.com/news/tourism-new-zealand-unveils-new-100-middle-earth-100-

pure-new-zealand-campaign/ diakses pada tanggal 22 Februari 2018 

http://theinspirationroom.com/daily/2012/new-zealand-100-middle-earth/
https://www.tourismnewzealand.com/news/tourism-new-zealand-unveils-new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign/
https://www.tourismnewzealand.com/news/tourism-new-zealand-unveils-new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign/


memasarkan sektor pariwisata Selandia Baru dan juga film terbaru dari The Hobbit dalam 

segi pemasaran.29 

 Tujuan dari Tourism New Zealand juga ingin menunjukan bahwa Selandia Baru 

adalah tempat sebenarnya dari middle-earth itu sendiri. Dimana para pengunjung 

Selandia Baru dapat merasakan sensasi bagaimana berlibur dalam dunia khayalan. Dan 

selain terdapat petualangan yang menarik apabila wisatawan melakukan kunjungan ke 

selandia baru, mereka juga akan disuguhkan dengan pengalaman berada dalam 

pemandangan  sebuah film.30 Selain ditujukan bagi para fans sequel tersebut Tourism New 

Zealand juga mengincar wisatawan International lainnya, mereka di tantang untuk 

melakukan petualangan ke Selandia Baru.  

 `Menurut Kevin Bowler penunjukan nama “100% Middle-earth, 100% Pure New 

Zealand” terbukti sangat berhasil, dan berharga.31 Dikarenakan telepas dari suksesnya 

kampanye “100% Pure New Zealand” yang dimulai sejak 14 tahun sebelumnya, 

kampanye “Middle-earth” ini berhasil menaikan ketertarikan responden sebesar 82% ke 

Selandia Baru, selain itu juga 73% dari responden menyatakan kampanye ini telah 

mengimprovisasi opini mereka akan Selandia Baru.32 Terlepas dari itu juga setelah 

kampanye ini dijalankan terhitung pada juli 2013 jumlah wisatawan Internasional mereka 

                                                             
29 Ibid 
30 Ibid 
31 New 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand campaign highlights special interest experiences, 

diakses dari https://www.tourismnewzealand.com/news/new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-

campaign-highlights-special-interest-experiences/ diakses pada tanggal 22 Februari 2018 
32 Ibid 

https://www.tourismnewzealand.com/news/new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign-highlights-special-interest-experiences/
https://www.tourismnewzealand.com/news/new-100-middle-earth-100-pure-new-zealand-campaign-highlights-special-interest-experiences/


meningkat sebesar 10%, dan pendapatan yang mereka hasilkan dari pengeluaran 

wisatawan tersebut meningkat sebesar $158 Juta.33  

5.10 Performance Measurement 

 Dalam strategi ini penulis akan mengenalisa bagaimana Tourism New Zealand 

melakukan survey akan nation branding Selandia Baru. Strategi ini berguna bagi Tourism 

New Zealand untuk mengevaluasi terkait performa dan pencapaian tujuan dari nation 

branding yang Selandia Baru lakukan. Hal ini pun dilakukan agar pemerintah Selandia 

Baru dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Berikut penulis sertakan 

bagaimana Tourism New Zealand melakukan penilaian akan performa negara mereka 

akan keefektifan dan apakah tujuan dari kampanye mereka berhasil atau tidak melalui 

annual report yang mereka lakukan pada tiap tahunnya. Selain itu penulis juga juga akan 

menyertakan laporan dari lembaga internasional yaitu futurebrand yang menilai performa 

nation brand setiap negara. 

1. Tourism New Zealand Annual Report 

 Pada setiap tahunnya Tourism New Zealand laporan tahunan yang membahas 

aktiftas yang mereka lakukan pada tahun tersebut, selain itu juga mereka juga akan 

menganalisa telah dicapai atau belumnya target-target yang mereka tetapkan pada tahun 

tersebut. Pada setiap laporan tahunan tersebut Tourism New Zealand menyiapkan 

beberapa konten yang akan mereka jelaskan dalam laporan tersebut, berikut penulis 

                                                             
33 Ibid 



beberapa konten yang mereka tampilkan terkait performa pada setiap laporan tahunan 

mereka. 

Gambar 5.10.1 Tabel Performa Tahun 2012/2013 Pemasaran Kampanye Tourism 

New Zealand 

 

Sumber: Tourism New Zealand Annual Report 2012/2013.pdf 

 Diatas penulis tampilkan salah satu contoh laporan target pemasaran kampanye 

Tourism New Zealand sesuai dengan pasar pasar yang mereka targetkan. Bisa kita lihat 

pada kolom pertama dari kiri terdapat pasar pasar negara yang menjadi target pemasaran 

mereka dan merupakan aktiftas kampanye yang mereka lakukan. Pada kolom tengah 

terdapat performa dari kampanye yang mereka lakukan pada tahun tersebut. Dan pada 

kolom paling kanan terdapat status keberhasilan dari kampanye yang mereka lakukan. 



Gambar 5.10.2 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Selandia 

Baru Tahun 2012-2014 

 

Sumber: Tourism New Zealand Annual Report 2014/2015.pdf 

 Pada gambar diatas terdapat laporan dari pertumbuhan pengeluaran dan 

pendapatan yang Selandia Baru dapatkan dari wisatawan yang mengunjungi Selandia 

Baru. Kita dapat melihat bagaimana Tourism New Zealand menganalisa bukan dari 

jumlah kedatangan wisatawan yang mengunjungi Selandia Baru, akan tetapi mereka 

melihat dari jumlah pengeluaran dari para wisatawan yang berdampak langsung pada 

pendapatan negara mereka. Dari laporan yang penulis lihat pada setiap tahunnya dari 

periode tahun 2012-2015 pertumbuhan pendapatan Selandia Baru dapatkan dari sektor 

pariwisata selalu mengalami kenaikan. Selain itu juga kebanyakan dari target yang 

mereka tetapkan berhasil ciptakan, bahkan pada laporan tahunan tahun 2013/2014 dan 

2014/2015 Indonesia menjadi salah satu target pasar mereka.  



 Selain itu pada laporan tahunan 2012/2013, 2013/2014 dan 2014/2015 kampanye 

“100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” menurut laporan dari Chair and Chief 

Executive dari Tourism New Zealand aktifitas utama mereka. Dalam laporan tahunan itu 

pun mereka menyebutkan bahwa kampanye dari “Middle-earth” tersebut mereka jadikan 

aktifitas pemasaran utama mereka hingga tahun 2015. Kampanye ini pun dinilai sangat 

berhasil dikarenakan selain mendapat berbagai penghargaan pariwisata, kampanye ini di 

nilai juga memberikan dampak yang sangat baik untuk pertumbuhan sektor pariwisata 

mereka.  

Futurebrand 

 Untuk lembaga Internasional sendiri penulis memutuskan untuk mengambil 

contoh data melalui lembaga Futurebrand. Lembaga ini memiliki fokus untuk 

mempelajari Country Brand setiap negara melalui Country Brand Index (CBI).34 Setiap 

tahunnya mereka membuat peringkat setiap negara melalui persepsi global yang di nilai 

melalui sisi kebudayaan, industri, eknomi, daya hidup dan inisiatif kebijakan publik.35 

Indeks yang dihasilkan melalui campuran dari tren laporan, pencarian ahli, analisa data 

dan prediksi masa depan yang positif.36 Berikut penulis sertakan gambar contoh 

peringakat negara menurut Futurebrand tahun 2012-2013. 

                                                             
34 Futurebrand, Country Brand Index 2012-2013, 

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2013-02-20_02972.pdf 
35 Ibid 
36 Ibid 



Gambar 5.10.3 2012-2013 Top 25 Country Brands by Futurebrand 

 

 Bisa di lihat bagaimana Futurebrand membuat peringkat negara berdasarkan 

Country Brands mereka. Dan Selandia Baru sendiri pada tahun 2012-2013 mendapatkan 

peringkat 5, namun secara spesifik penulis tidak dapat menemukan data dari Futurebrand 

yang memuat Selandia Baru secara detail. Dikarenakan pada laporan tahunnya 

Futurebrand hanya memuat laporan negara 4 teratas secara detail dan juga negara yang 

di prediksi bakal menjadi pesaing kuat kedepannya. Namun menurut penulis Country 

Brand Index milik Futurebrand tidak sesuai dengan penelitian penulis yang fokus pada 

sektor pariwasata dalam menilai performa Nation Branding suatu negara dikarenakan 

Metodologi yang mereka terapkan, berikut penulis sertakan metodologi milik 

Futurebrand. 



Gambar 5.10.4 Metodologi Penelitian Milik Futurebrand 

 

 Berikut metodologi yang diterapkan oleh Futurebrand dalam menilai suatu 

negara kita dapat melihat terdapat 5 variabel utama yaitu: Value System, Quality of Life, 

Good For Business, Heritage and Culture dan Tourism. Untuk Tourism, memang fokus 

penelitian yang penulis lakukan adalah sektor pariwisata Selandia Baru namun dalam 

bidang pemasarannya. Sedangkan dalam variabel Tourism milik Futurebrand indikator 

yang mereka teliti tidak menyinggung dalam sisi pemasaran, dalam Tourism mereka 

memiliki 4 indikator, yaitu Value for Money, Attractions, Resort and Lodging Options 

dan Food. Oleh karena indikator dari futurebrand tidak sesuai dengan fokus penelitian 

penulis, maka dari itu menurut penulis dalam strategi performance measurement 

penilitian yang dilakukan oleh futurebrand tidak masuk dalam kriteria penelitian penulis. 

 Dalam strategi ini penulis melihat bagaimana data yang di sajikan laporan tahunan 

dari Tourism New Zealand adalah pengukuran performa dari kampanye serta organisasi 

mereka. Sedangkan laporan yang diunggah oleh organisasi internasional Futurebrand 



penulis melihat bahwa laporan tersebut tidak berkorelasi dengan performa sektor 

pariwisata Selandia Baru. Dikarenakan pada laporannya futurebrand menilai nation 

branding sebuah negara secara general bukan dari salah satu sektor spesifiknya. 

5.11 Institution Involved in Nation Branding 

Keith Dinnie menjelaskan bahwa negara dapat membentuk sebuah institusi untuk 

membantu mereka dalam mengelola strategi nation branding. Penulis akan melihat 

bagaimana sebuah pembentukan institusi yang membantu pemerintah Selandia Baru 

dalam mengelola strategi nation branding khususnya dalam mempromosikan dan 

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

penulis juga akan melihat bagaimana peran institusi ini untuk membantu pemerintah 

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

pariwisata dunia yang aman bagi wisatawan. 

Dalam strategi ini penulis akan menganalisa bagaimana peran institusi khusus  

yang dibentuk oleh pemerintah Selandia Baru bertanggung jawab untuk nation branding 

negara mereka yaitu Tourism New Zealand. Selain itu penulis juga akan menganalisa 

bagaimana peran dari Ministry of Business, Innovation and Employement dari Selandia 

Baru yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan Tourism New Zealand untuk 

menciptakan iklim pariwisata yang tepat agar dapat meningkatkan produktifitas dan 

pertumbuhan pada sektor pariwisata.37  

 

                                                             
37 OECD (2014), “New Zealand”, dalam OECD Tourism Trends and Policies 2014, OECD 

Publishing.pdf 



1. Tourism New Zealand 

Gambar 5.11.1 Logo Tourism New Zealand 

 

Sumber: http://www.rotoruanz.com/media/media-releases/industry-news/tourism-new-

zealand-hits-the-road  

 

 Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab 4.1 dalam “Aktor dan Nation 

Branding Selandia Baru” dibentuknya Tourism New Zealamd berdasarkan New Zealand 

Tourism Board Act 1991,  memiliki fungsi khusus yaitu adalah untuk menambahkan nilai 

ekonomi dari sektor pariwisata Selandia Baru, melalui peningkatan jumlah wisatawan 

internasional. Dalam peranannya strategi pemasaran utama yang mereka terapkan untuk 

memasarkan pariwisata Selandia Baru adalah melalui kampanye “100% Pure New 

Zealand”.38 Kampanye ini sudah berjalan selama 1 dekade lebih dan mendapat 

penghomatan yang sangat baik dalam memasarkan sektor pariwisata Selandia Baru. Dan 

untuk mendapatkan perhatian internasional secara lebih kampanye ini berevolusi menjadi 

kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand”, evolusi ini pun sangat 

                                                             
38 Ibid 

http://www.rotoruanz.com/media/media-releases/industry-news/tourism-new-zealand-hits-the-road
http://www.rotoruanz.com/media/media-releases/industry-news/tourism-new-zealand-hits-the-road


berhasil dikarenakan strategi pemasaran ini berhasil memenangkan penghargaan dan juga 

meraih perhatian lebih di dunia internasional.39  

2. Ministry of Business, Innovation and Employement (MBIE) 

Gambar 5.11.2 Logo Ministry of Business, Innovation and Employement 

 

Sumber: https://www.totaralms.com/case-studies/ministry-business-innovation-and-

employment-mbie  

 Menurut laporan dari OECD pada tahun 2012 empat kementrian Selandia Baru 

yaitu Ministry of Economic Development, Ministry of Science and Innovation, 

Departement of Labour and Departement of Building and Housing dijadikan menjadi satu 

badan kementrian yaitu Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE).40 

Kementrian tersebut menjadi jantung dari rencana ekonomi Selandia Baru, mereka 

bertanggung jawab dalam pertumbuhan bisnis Selandia Baru dengan cara 

mengimplementasikan kebijakan yang terintegrasi dan terfokus pada sektor ekonomi.41 

Pergantian struktur kementrian ini di harapkan dapat memfasilitasi hubungan kerjasama 

yang kuat dari sektor pariwisata dan imigrasi.42 Kebijakan pariwisata ini di maksudkan 

                                                             
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid 

https://www.totaralms.com/case-studies/ministry-business-innovation-and-employment-mbie
https://www.totaralms.com/case-studies/ministry-business-innovation-and-employment-mbie


untuk menyediakan masukan bagi pemerintah untuk menciptakan iklim pariwisata yang 

tepat agar dapat meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan pada sektor pariwisata.43  

 Dalam kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” milik Tourism 

New Zealand, Ministry of Business, Innovation and Employement juga mengambil 

peranan penting. Dikarenakan tugas dari Tourism New Zealand hanya memasarkan 

pariwisata Selandia Baru secara Internasional, sedangkan dalam urusan pembenahan 

sektor pariwisata dari selandia baru adalah kementrian MBIE. Mereka membantu 

Tourism New Zealand untuk menciptakan destinasi wisata Selandia Baru sebagaimana 

yang telah di pasarkan TNZ. Hal ini pun menempatkan MBIE dalam posisi yang vital 

dalam pemasaran sektor pariwisata Selandia Baru. Dikarenakan apabila sebagus apapun 

pemasaran yang dilakukan oleh TNZ apabila wisatawan tidak menemukan keselarasan 

antara pemasaran dan kenyataan hal ini bisa berakibat fatal terhadap citra Selandia Baru. 

Dalam pengadaan stempel passport “Welcome to Middle-earth” yang dilakukan oleh 

Tourism New Zealand dan Whybin\TBWA juga dibantu oleh kementrian tersebut dalam 

hal imigrasi. 

 Menurut penulis kerja sama antara dua badan pemerintah Selandia Baru ini yaitu 

Tourism New Zealand dan Ministry of Business, Innovation and Employement sangat vital 

bagi kemajuan sektor pariwisata Selandia Baru. Dimana tugas dari Tourism New Zealand 

adalah memasarkan pariwisata Selandia Baru secara Internasional dan tugas dari MBIE 

adalah mengurus sektor Internal dari pariwisata Selandia Baru itu sendiri. Kerja sama 

keduanya pun dapat dilihat sangat behasil. Karena sektor pariwisata Selandia Baru dinilai 

                                                             
43 Ibid 



sangat baik oleh wisatawan baik itu dari segi pemasaran dan kenyataanya. Hal ini sangat 

baik bagi pertumbuhan dari sektor pariwisata Selandia Baru dan juga berimbas pada citra 

Selandia Baru itu sendiri.  

 Dari penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan 11 variabel dari konsep 

Nation Branding Strategy milik Keith Dinnie tahun 2016. Penulis dapat menyimpulkan 

bahwa alasan dari keberhasilan kampanye nation branding Selandia Baru pada tahun 

2012-2015 yaitu adalah kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” 

sesuai dengan serangkaian strategi yang diutarakan dalam konsep Keith Dinnie. Akan 

tetapi dalam strategi Diaspora Mobilization penulis tidak dapat menemukan bukti kuat 

untuk membuktikan peranan dari jaringan diaspora Selandia Baru dalam membantu 

pemasaran dari kampanye “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” milik 

Tourism New Zealand. Selain itu dalam strategi nation days penulis juga tidak dapat 

menemukan bukti yang memperlihatkan bagaiman Tourism New Zealand memanfaatkan 

hari besar Selandia Baru untuk memasarkan kampanye nya. Adanya International Hobbit 

Day pada bulan September juga baru diadakan sejak 2016, sedangkan penilitian yang 

penulis lakukan adalah pada periode tahun 2012-2015. Selain kedua strategi tersebut 

penulis rasa penggunaan strategi nation brand advertising, public relations, online 

branding and mobile applications, customer and citizens relation management, nation 

brand ambassadors, internal brand management, the naming of nation brand, 

performance measurement and institutions involved in nation branding sangat di 

manfaatkan oleh Tourism New Zealand untuk memasarkan kampanye “100% Middle-

earth, 100% Pure New Zealand” pada tahun 2012-2015. 

 


