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PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2016, kampanye Inspired by Iceland 

menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan nation branding Pemerintah Islandia untuk 

memperkuat citra positif Islandia sebagai pariwisata. Hal ini dapat dilihat dibuktikan dengan 

menguatnya citra positif Islandia di beberapa negara target market kampanye Inspired by Iceland 

berdasarkan hasil survei opini polling yang telah dilakukan. Survei opini polling ini juga 

menunjukkan penguatan citra positif Islandia sebagai destinasi pariwisata yang dapat dinikmati 

turis sepanjang tahun, khusunya pada musim dingin, dan hal tersebut juga pada akhirnya berhasil 

memenuhi tujuan kampanye Inspired by Iceland pada rentang tahun 2011 hingga 2016. 

Penguatan citra positif Islandia ini kemudian disertai terjadinya tren peningkatan jumlah turis 

asing di Islandia yang pada tahun 2016 mencatatkan jumlah turis asing yang mencapai 1.792.200 

juta orang. 

 Selama 6 tahun pelaksanaan nation branding yang dilakukan melalui kampanye Inspired 

by Iceland, penulis melihat ada beberapa strategi yang memiliki peran dominan dalam 

memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata. Strategi yang pertama merupakan nation 

brand advertising dimana Pemerintah Islandia disini kemudian aktif dalam memasarkan dan 

mempromosikan Islandia melalui media konvensional seperti koran, majalah, papan reklame. 

Tidak hanya itu,  Pemerintah Islandia juga melakukan kerjasama dengan beberapa agensi 



periklanan global seperti Islenka dan Brooklyn Brothers untuk memperkaya kreativitas 

pembuatan konten promosi yang ditujukan kepada negara target market dari Inspired by Iceland. 

Selain nation brand advertising, salah satu strategi yang dominan adalah adanya 

keterlibatan Public Relations yang disewa oleh Pemerintah Islandia dalam pelaksanaan nation 

branding mereka. Promote Iceland kemudian berperan sebagai PR dengan memobilisasi 

beberapa jurnalis asing dari beberapa negara untuk datang ke Islandia. Selain Promote Iceland, 

BZ.comm dan Brooklyn Brothers kemudian juga membantu beberapa jurnalis dari negara tempat 

mereka beroperasi untuk melakukan kunjungan ke Islandia. Kedatangan jurnalis asing ini 

kemudian memberikan dampak positif bagi Islandia dimana selama tahun 2010 hingga tahun 

2016, isu mengenai pariwisata di Islandia selalu dapat diakses dan diketahui oleh publik 

internasional melalui pemberitaan jurnalis-jurnalis ini yang dipublikasikan di beberapa media 

asing. 

Strategi selanjutnya dalam nation branding Islandia adalah penggunaan teknik-teknik 

pemasaran non-konventional yang terdapat pada online branding. Pemerintah Islandia kemudian 

menggunakan teknik seeding trial melalui pemberitaan para jurnalis asing yang mempunyai 

pengaruh cukup besar di lingkup global yang dapat bergerak menjadi opinion leader dan 

sekaligus mempromosikan Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia. Kemudian, dalam teknik 

viral marketing, Pemerintah Islandia berupaya untuk mempromosikan Islandia sebagai destinasi 

pariwisata yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tempat lain. Hal 

ini terlihat dimana dalam setiap aktivitas pemasarannya, Pemerintah Islandia selalu mencoba 

untuk menciptakan interaksi dan pengalaman yang membekas yang ditujukan kepada publik 

internasional, yang dikemas dalam konten dan program yang berbeda dalam tiap tahunnya. 

Teknik brand advocates programmes kemudian juga dilakukan oleh Pemerintah islandia dalam 



pemasaran melalui online branding, dimana masyarakat umum kemudian secara tidak langsung 

ikut mempromosikan Islandia sebagai destinasi pariwisata seperti contohnya dalam program 

Iceland Secret dan Ask Gudmundur. 

 Kemudian, dalam strategi nation brand ambassadors, tidak adanya penunjukkan brand 

ambassadors secara resmi kemudian membuat masyarakat Islandia secara tidak langsung 

bergerak aktif sebagai brand ambassadors dari negara mereka yang ditunjukkan melalui progra 

Iceland Invitation dan Ask Gudmundur. Strategi selanjutnya dalam pelaksanaan nation branding 

Islandia adalah internal brand  management. Dalam strategi ini, penulis menemukan bahwa para 

stakeholders serta masyarakat Islandia kemudian mempunyai brand commitment untuk bersama-

sama beperan dalam pelaksanaan nation branding. Dari sisi band centred HR activities, sumber 

daya manusia yang bergerak untuk memobilisasi sektor pariwisata dipegang oleh orang-orang 

yang memiliki kompetesensi yang baik. Pada brand communication, para stakeholders yang 

bergerak pada bidang pariwisata di Islandia juga memiliki kesadaran untuk memenuhi tujuan 

dari kampanye Inspired by Iceland. Dan dari sisi brand leadership, para elite politik dan 

masyarakat lokal  Islandia kemudian bersama-sama ikut berperan dalam beberapa program yang 

terdapat dalam kampanye Inspired by Iceland.   

Strategi selanjutnya adalah penamaan dari nation branding Islandia sendiri yang bernama 

Inspired by Iceland. Inspired by Iceland sendiri digagas dengan tujuan menginspirasi masyarakat 

untuk menyebarkan berbagai cerita positif dan menciptakan army of fans untuk menyebarkan 

berita, cerita, dan pesan positif mengenai Islandia. Di sisi lain, penamaan Inspired by Iceland ini 

kemudian juga diikuti dengan beberapa program yang digagas dengan konsep baru dalam tiap 

tahunnya untuk tetap menarik ketertarikan turis asing dan memperkuat citra Islandia sebagai 

salah satu destinasi pariwisata dunia. 



Kemudian, dalam strategi performance measurement, penulis menemukan beberapa 

lembaga survei nation branding yang mengulas performa nation branding yang dilakukan oleh 

Islandia seperti Future Brand, Brand Finance, Travel & Tourism Competitiveness Index. 

Penelitian dari beberapa lembaga tersebut menunjukkan bahwa performa nation branding 

Islandia meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2016. Laporan dari beberapa 

lembaga ini juga memiliki keselarasan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Market and Media 

Research yang menunjukkan menguatnya citra Islandia sebagai destinasi pariwisata. Kemudian, 

strategi terakhir yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan nation branding Pemerintah 

Islandia adalah institution involved in nation branding, dimana dalam hal ini Pemerintah Islandia 

sendiri membentuk institusi Promote Iceland pada tahun 2010 untuk membantu penguatan citra 

Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia. 

Namun, penulis disini juga menemukan beberapa strategi yang kurang dimaksimalkan 

oleh Pemerintah Islandia dalam pelaksanaan nation branding yang mereka lakukan. Pada strategi 

customer and citizenship relations management, penulis melihat bahwa Pemerintah Islandia 

kurang memaksimalkan penggunaan teknologi untuk melakukan interaksi dengan masyarakat. 

Walaupun Pemerintah Islandia kemudian menyediakan website Inspired by Iceland dan akses 

interaksi di beberapa media sosial, penulis tidak menemukan adanya upaya dari Pemerintah 

Islandia untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk menampung keluhan atau laporan di 

website ataupun media sosial. Selain itu, dalam strategi diaspora mobilization, Pemerintah 

Islandia belum memiliki inisiatif untuk melakukan mobilisasi serta koordinasi masyarakat 

diaspora mereka yang berada di luar negeri. Hal ini sangat disayangkan mengingat kaum 

diaspora dapat menjadi jembatan dalam penyampaian informasi di negara-negara tempat kaum 

diaspora tinggal.  



6.2 Saran 

 Penulis sangat menyadari bahwa penelitian yang dilakukan kali ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh sebab itu, penulis memiliki saran bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas 

kasus ataupun tema yang sama, diantaranya adalah: 

1. Literatur dan pembahasan mengenai pelaksanaan nation branding menggunakan buku 

Keith Dinnie edisi kedua terbilang masih sangat baru. Terlebih lagi, terdapat istilah-

istilah yang tidak begitu dijelaskan dalam buku Keith Dinnie sehingga peneliti 

diharuskan untuk membaca tulisan di buku lain yang dirujuk oleh Keith Dinnie. Penulis 

disini berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan memahami secara 

mendalam isi buku edisi kedua yang ditulis oleh Keith Dinnie dikarenakan konsep nation 

branding strategy dalam buku ini mempunyai variabel yang lebih luas dan mempunyai 

hubungan dengan pembahasan chapter sebelumnya. 

2. Penulis disini melihat konsep nation branding strategy yang ditawarkan oleh Dinnie 

sudah cukup bagus, namun tidak disertai dengan indikator keberhasilan dari pelaksanaan 

strategi nation branding tersebut. Oleh karena itu, penulis mempunyai harapan bagi 

peneliti selanjutnya yang memakai strategi nation branding ini untuk lebih kritis dalam 

memberikan analisa terkait pelaksanaan strategi nation branding suatu negara. 

3. Penulis melihat bahwa pembahasan strategi nation branding yang dilakukan di Jurusan 

Hubungan Internasional Universitas Brawijaya selalu mengambil negara-negara yang 

memiliki track record performa nation branding yang bagus. Penulis berharap bagi 

peneliti selanjutnya untuk lebih berani membahas pelaksanaan nation branding negara-

negara yang anti mainstream seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah atau 

negara-negara di kawasan Afrika. 



 

 

 

 

 

 

 


