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PEMBAHASAN  

 

5.1  Nation Branding Advertising 

Menurut Keith Dinnie, nation brand advertising merupakan salah satu dari beberapa 

macam strategi yang dapat dilakukan oleh sebuah negara dalam pengaplikasian nation branding. 

Nation brand advertising ini sendiri nantinya berguna untuk membuka pasar merevitalisasi 

brand yang performanya sedang menurun, mengubah perilaku konsumen dan juga meningkatkan 

jumlah penjualan dari sebuah brand.
1
 Oleh karena itulah, untuk membahas studi kasus tentang 

pelaksanaan strategi nation branding yang dilakukan pemerintah Islandia, penulis akan 

menggunakan variabel nation brand advertising yang terdapat dalam konsep nation branding 

strategy yang dikemukakan oleh Keith Dinnie dalam melihat iklan dan promosi dari kampanye 

Inspired by Iceland. 

 Pemasaran kampanye Inspired by Iceland yang dilakukan oleh Pemerintah Islandia 

menggunakan 2 jenis media yaitu media tradisional serta media kontemporer.
2
 Media tradisional 

yang dipilih oleh Pemerintah Islandia untuk mempromosikan kampanye Inspired by Iceland 

adalah web banners, radio ads, print ads, dan poster/papan reklame.
3
 Kemudian, Pemerintah 

Islandia juga memilih beberapa kota di negara-negara target market sebagai target iklan dari 

kampanye Inspired by Iceland seperti London (UK), Berlin (Jerman), Paris (Prancis), 
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Copenhagen (Denmark), Stockholm (Swedia), Oslo (Norwegia), Amsterdam (Belanda), dan 

New York (AS).
4
 

 Sejak tahun 2010, dalam melakukan print ads, Pemerintah Islandia menggunakan koran 

dan majalah di beberapa negara untuk mempromosikan dan memasarkan Islandia sebagai 

destinasi wisata yang cocok bagi para turis. Dalam melakukan promosi melalui print ads, 

Pemerintah Islandia memilih beberapa koran ataupun majalah yang mempunyai pembaca 

terbanyak di setiap negara yang menjadi target market dari kampanye Inspired by Iceland.
5
 Pada 

media koran, pemerintah Islandia memilih beberapa koran sebagai tempat print ads seperti Times 

dan Daily Telegraph (UK), Frankfurter (Jerman), Politiken (Denmark), dan Seattle Times (AS).
6
  

Pemerintah Islandia tidak hanya menggunakan print ads mempromosikan Islandia 

sebagai destinasi pariwisata, Pemerintah Islandia juga memasang environmental ads di beberapa 

kota yang menjadi target market dari kampanye Inspired by Iceland. Sejak tahun 2010, 

Pemerintah Islandia memanfaatkan tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum seperti stasiun, 

halte, dan taman kota sebagai wadah untuk melakukan environmental ads.
7
 Environmental ads 

ini kemudian pemerintah Islandia wujudkan melalui pemasangan poster, digital poster, dan 

LED.
8
 Kemudian, pada tahun 2013 hingga tahun 2014, Pemerintah Islandia kemudian mulai 

melakukan akitifitas  kampanye Inspired by Iceland pada kawasan pusat kota (Munchen dan 

Frankfurt) serta bandara (bandara Pearson, Toronto) melalui pemasangan iklan pada papan 

reklame.
9
 Keputusan Pemerintah Islandia untuk menjadikan kawasan pusat kota dan bandara 
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sebagai tempat untuk memasang environmental ads adalah untuk memperluas jangkauan 

visibility dari iklan Inspired by Iceland.
10

 Di sisi lain, pemasangan environmental ads yang 

selama ini dilakukan oleh pemerintah Islandia kerap disisipi oleh pesan yang berisikan kata-kata 

persuasif untuk menarik masyarakat asing agar berwisatawa ke Islandia dan juga disertai 

penampakan gambar yang menarik bagi siapa saja yang melihatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Promote Iceland, “Phase 1 Iceland – all year 2013-2014”, Op.cit, hal.11 dan M2M, 

“Inspired by Iceland Activity 23-11-2011” 

 Selain penggunaan environmental ads dan print ads, Pemerintah Islandia juga tidak lupa 

untuk melakukan promosi melalui website.  Penggunaan website ini sangatlah penting karena 

masyarakat dunia lebih cenderung untuk membuka sebuah website ketika mencari informasi 

sebuah negara.
11

 Oleh karena itulah,  Pemerintah Islandia kemudian mewujudkan promosi 
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Gambar 1. Environmental Ads Inspired by Iceland 

 



mengenai Islandia  dalam bentuk website banner di beberapa situs website dan media online.
12

 

Pada tahun 2010, Pemerintah Islandia menggunakan beberapa media online seperti Yahoo, 

MSN, Trip Advisor, Expressen untuk melakukan website banners. 
13

  

Kemudian, pada tahun 2011, Pemerintah Islandia kemudian tidak hanya menargetkan 

website atau media online yang bergerak dalam bidang informasi dan berita saja. Target promosi 

Islandia melalui web banner kemudian diperluas dengan memasukkan beberapa situs blog dan 

forum.
14

 Namun disini, penulis melihat bahwa Pemerintah Islandia tidak asal memilih blog dan 

forum yang dipilih untuk menampilkan web banner. Sebagian besar blog dan forum yang dipilih 

oleh pemerintah Islandia untuk menampilkan web banner terkait kampanye Inspired by Iceland 

merupakan situs yang berisikan informasi yang menarik dari Islandia sebagai destinasi 

pariwisata.  

Kemudian, untuk mendukung pemasaran dan promosi yang dilakukan melalui kampanye 

Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia kemudian bekerjasama dengan beberapa agensi 

periklanan global, salah satunya adalah Brooklyn Brothers.
15

 Brooklyn Brothers disini memiliki 

peran sebagai tim kreatif dalam kampanye Inspired by Iceland.
16

 Pada tahun 2010, Brooklyn 

Brother bersama-sama dengan agensi periklanan lain seperti M2M dan Islenka, meluncurkan 

video Inspired by Iceland dengan program Iceland Hour. Brooklyn Brothers kemudian 
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mempromosikan program ini di kawasan Eropa dan AS melalui beberapa fitur seperti video 

dokumenter, live webcasts,  video viral, websites, facebook pages, dan twitter feeds.
17

 

Promosi yang dilakukan agensi Brooklyn Brothers kemudian tidak hanya sebatas pada 

program Iceland Hour yang diluncurkan pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Brooklyn Brothers 

dan Islenka berkolaborasi membantu Pemerintah Islandia dalam mempromosikan program 

Iceland by Another Name.
18

 Program Iceland by Another Name ini merupakan salah satu 

program di bawah brand dari Inspired by Iceland yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan jumlah turis asing di Islandia pada periode musim dingin.
19

 Kegiatan promosi 

melalui program Iceland by Another Name ini kemudian menuai keberhasilan dimana terjadinya 

peningkatan dari total jumlah turis di Islandia pada periode musim dingin tahun 2012 yang 

tercatat sebanyak 152.628 ribu, atau mengalami peningkatan sebanyak 36.965 ribu dari tahun 

2011.
20

 

Kerjasama antara Pemerintah Islandia dengan Brooklyn Brothers dan Islenka kemudian 

dilanjutkan pada tahun 2015. Pada tahun ini, Pemerintah Islandia melalui kampanye Inspired by 

Iceland memiliki tujuan untuk mengurangi seasonality yang terjadi di setiap kawasan yang 

berada di Islandia, serta untuk meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli dari turis asing 

yang berkunjung ke Islandia.
21

 Pada tahun ini Pemerintah Islandia juga mempunyai target yang 
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sama seperti tahun sebelumnya yaitu untuk memperkuat kesadaran masyarakat dunia tentang 

Islandia sebagai tempat yang dapat dipergunakan sebagai aktivitas pariwisata sepanjang tahun.
22

 

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Islandia pada tahun 2015, 

Brooklyn Brother dan Islenka kemudian mempromosikan video dari program terbaru dari 

Inspired by Iceland yang disebut dengan Ask Gudmundur.
23

 Ask Gudmundur ini merupakan 

sebuah program yang diklaim sebagai World’s First Human Search Engine yang berfungsi untuk 

menjawab berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan Islandia.
24

 Program ini kemudian 

pada akhirnya berhasil untuk meningkatkan jumlah turis asing di Islandia pada tahun 2015. 

Berdasarkan data dari ITB, total jumlah turis asing di Islandia yang tercatat pada tahun 2015 

berjumlah sebanyak 1.261.938 juta, dari yang sebelumnya berjumlah 969.181 ribu pada tahun 

2014.
25

 Peningkatan jumlah turis asing di Islandia itu kemudian juga diikuti oleh peningkatan 

pengeluaran turis per harinya selama mereka mengadakan kunjungan ke Islandia pada tahun 

2015.
26

 Di samping itu, program Ask Gudmundur  ini juga berhasil untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan turis asing di kawasan lain yang berada di Islandia,
27

 walaupun peningkatan jumlah 

tersebut tidak terlalu signifikan. 

Pemasaran dan promosi kampanye Inspired by Iceland yang dilakukan oleh Brooklyn 

Brothers dan Islenka kemudian berlanjut pada tahun 2016 melalui program Iceland Academy. 
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Sama halnya dengan program Ask Gudmundur, Iceland Academy merupakan program yang 

diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat internasional mengenai 

Islandia sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia.
28

 Namun, tujuan lain dari pogram ini 

adalah untuk memberikan informasi pada turis bagaimana cara melakukan aktivitas wisata di 

kawasan Islandia dengan baik, aman, dan bertanggung jawab.
29

 Pemberian informasi tersebut 

kemudian dikemas dalam beberapa video tutorial seperti How to Avoid Hot Tub awkwardness, 

Responsible Traveling in Iceland, Pack Warm and Stay Happy, Staying Safe in Iceland, A Guide 

to Winter Sports in Iceland, How to Eat Like an Icelander, dan sebagainya.
30

  

  Video-video tutorial melalui program Iceland Academy yang mempromosikan mengenai 

pariwisata di Islandia ini kemudian mampu memberikan dampak positif bagi Islandia. Program 

Iceland Academy ini sendiri berhasil menarik perhatian publik internasional dimana terdapat 124 

juta orang telah melihat kampanye tersebut dan sebanyak 1179 review membahas mengenai 

program Iceland Academy.
31

 Di samping itu, program Iceland Academy tersebut merupakan 

salah satu contoh keberhasilan upaya Pemerintah Islandia untuk meningkatkan jumlah turis asing 

di Islandia dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.792.200 juta orang.
32

 

Aktivitas kampanye Inspired by Iceland yang sudah dilakukan Pemerintah Islandia pada 

akhirnya berhasil menciptakan tren peningkatan jumlah turis asing di Islandia dalam kurun 

waktu tahun 2010 hingga tahun 2016. Penulis disini melihat bahwa tren peningkatan jumlah turis 

asing di Islandia ini salah satunya didukung oleh  nation brand advertising yang telah dilakukan 

pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat citra Islanda sebagai destinasi pariwisata dunia. 
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Menguatnya citra islandia sebagai destinasi pariwisata dunia ini dilihat pada data survei opini 

polling yang dilaksanakan pada beberapa negara target market Islandia seperti Denmark, UK, 

dan Jerman.
33

 

Pada poling yang dilakukan pada Mei 2010, berdasarkan opini polling yang dilakukan 

oleh Market and Media Research, publik UK memiliki persentase negatif paling tinggi dalam 

memandang Islandia sebagai destinasi pariwisata dengan persentase mencapai 33,5%, yang 

kemudian diikuti oleh Jerman (11,1%), dan Denmark (5,9%).
34

 Tidak hanya itu, survei ini 

kemudian melihat bagaimana pengaruh dari erupsi gunung Eyjafjallajökul terhadap perilaku 

masyarakat dari beberapa negara target market untuk menjadikan Islandia sebagai destinasi 

pariwisata di masa depan. Survei ini kemudian memperlihatkan bahwa erupsi gunung 

EyjafjallajÖkul menyebabkan masyarakat dari beberapa negara target market enggan untuk 

menjadikan Islandia sebagai destinasi pariwisata di masa depan.
35

  

Pasca diluncurkannya kampanye Inspired by Iceland, pandangan masyarakat dari 

beberapa negara target market Islandia mengalami perubahan. Survei yang dilakukan pada bulan 

Agustus 2010 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan persentase negatif dalam memandang 

Islandia sebagai destinasi pariwisata di beberapa target market Islandia seperti UK (16,3%), 

Jerman (4,5%), dan Denmark (3,9%).
36

 Survei yang dilakukan pada bulan Agustus 2010 ini juga 

menunjukkan terjadinya penurunan persentase keengganan publik negara dari beberapa target 
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market untuk menjadikan Islandia sebagai destinasi pariwisata di masa depan akibat terjadinya 

erupsi gunung Eyjafjallajökul.
37

   

Kemudian, pada tahun 2015, survei opini polling pada target market Islandia bertambah 

menjadi 4 negara, dimana Prancis kemudian diikutsertakan dalam opini polling.
38

 Survei yang 

dilakukan oleh Market and Media Research pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 

kecenderungan positif dalam memandang Islandia sebagai destinasi pariwisata yang ditunjukkan 

oleh publik masyarakat dari keempat negara target market tersebut selalu meningkat tiap 

tahunnya.
39

 Hal ini ditunjukkan pada rata-rata jumlah persentase positif publik keempat negara 

yang melebihi angka 50% (Denmark 69%, Prancis 65%, Jerman 65%, UK 58%).
40

 Besarnya 

jumlah persentase positif ini menunjukkan citra Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia 

semakin kuat, dimana salah satu faktor penguatan citra ini salah satunya dibantu oleh nation 

branding advertising melalui kampanye Inspired by Iceland. 

Sejak pertengahan tahun 2010 hingga tahun 2016, berbagai macam advertising telah 

dilakukan oleh Pemerintah Islandia untuk mempromosikan kampanye Inspired by Iceland dan 

memperkuat citra Islandia sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia pada publik internasional 

. Aktivitas advertising yang dilakukan Pemerintah Islandia kemudian tidak dominan dilakukan 

oleh Pemerintah Islandia, melainkan dibantu oleh pihak lain seperti Promote Iceland, agensi 

periklanan internasional Brooklyn Brothers dan agensi periklanan domestik Islenka. 
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 Selama melakukan periklanan dalam kampanye Inspired by Iceland, penulis menilai 

bahwa Pemerintah Islandia mempunyai tujuan yang berbeda dalam tiap tahunnya. Salah satu 

contohnya adalah upaya periklanan yang dilakukan pada tahun 2010, dimana tahun ini erupsi 

gunung EyjafjalljajÖkul memberikan ancaman terhadap masa depan industri pariwisata di 

Islandia. Erupsi gunung ini kemudian menyebabkan berita negatif tentang Islandia yang 

menyebabkan Islandia dinilai sebagai tempat yang berbahaya khususnya bagi aktivitas 

pariwisata. Untuk itulah, pasca erupsi gunung Eyjafjallajökul, pemerintah Islandia bertujuan 

untuk memperkuat kembali citra Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia seperti yang sudah 

dibangun selama ini.
41

 

Melalui kampanye Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia mengambil langkah untuk 

melakukan kegiatan nation branding advertising dengan mengikutsertakan semua sektor dan 

sumber daya yang dimiliki oleh Islandia seperti masyarakat dan sektor privat yang mempunyai 

kepentingan di industri pariwisata. Program Iceland Hour (2010) dan Honorary Islander (2011) 

merupakan salah satu bentuk advertising yang dilakukan oleh Pemerintah Islandia untuk 

menunjukkan gambaran sebenarnya dari Islandia melalui video-video yang dikirim oleh 

masyarakat Islandia yang dikirimkan kepada teman dan keluarga mereka yang berada di luar 

negeri. Pada tahun 2010-2011 ini, penulis juga melihat bahwa Pemerintah Islandia berfokus 

untuk mendapatkan perhatian masyarakat dunia dengan mengambil keuntungan dari pemberitaan 

negatif dari media internasional tentang Islandia yang mengakibatkan perhatian dunia tertuju 

kepada Islandia. Perhatian masyarakat dunia yang sedang tertuju pada Islandia kemudian 

Pemerintah Islandia manfaatkan untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang 
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kesalahan fakta dari keadaan di Islandia yang selama ini mendapat pemberitaan negatif oleh 

media internasional.  

Kemudian, perbedaan bentuk aktivitas nation branding advertising tampak pada upaya 

promosi dan pemasaran kampanye Inspired by Iceland pasca tahun 2011. Penulis mengambil 

contoh program Ask Gudmundur yang dilakukan pada tahun 2015, dimana melalui program ini 

Pemerintah Islandia mencoba untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan pada masyarakat 

dunia bahwa Islandia terdiri dari berbagai kawasan dengan keindahan dan keunikan yang 

berbeda antar satu kawasan dengan kawasan lain.
42

 Hal ini dapat terlihat pada beberapa video 

promosi program Ask Gudmundur seperti My Favorite things in Akureyri dan Are there trees in 

Iceland.  

Di dalam video My Favorite things in Akureyri, Gudmundur yang ditampilkan mencoba 

untuk menceritakan bagaimana keindahan  dari kota Akureyri dan Gudmundur tersebut 

mengatakan bahwa kota Akureyri merupakan tempat yang tidak akan disesali oleh turis asing 

ketika mereka berkunjung kesana.
43

 Di akhir video, Gudmundur tersebut mencoba untuk 

menginformasikan bahwa es krim di Kota Akureyri merupakan salah satu es krim terbaik yang 

ada di Islandia.
44

 Sementara itu, di video Are the trees in Iceland?, Gudmundur of the East 

mencoba memperlihatkan penampakan hutan yang terdapat di kawasan utara Islandia yang 

terdiri dari 53 hutan yang dapat dijelajahi oleh turis yang datang ke kawasan tersebut.
45

 Selain 

itu, dalam video tersebut, Gudmundur of The East juga memperlihatkan bahwa para turis dapat 
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berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan seperti ATV untuk mempermudah menulusuri 

keindahan dari hutan-hutan yang terdapat pada kawasan utara Islandia. 

Pada tahun 2016, Pemerintah Islandia kembali berupaya untuk menarik perhatian turis 

asing melalui program Iceland Academy. Penulis melihat bahwa program Iceland Academy ini 

merupakan salah satu upaya Pemerintah Islandia untuk menunjukkan kepedulian mereka 

terhadap keamanan dan kenyamanan turis asing selama mereka melakukan kegiatan wisata di 

Islandia. Hal ini terlihat melalui beberapa video promosi yang memberikan informasi bagi 

masyarakat luas apa saja yang perlu diperhatikan dan dilakukan ketika melakukan kegiatan 

wisata di Islandia. Selain itu, penulis juga melihat bahwa melalui program Iceland Academy ini 

Pemerintah Islandia berupaya untuk memberikan pengarahan bagi masyarakat, khususnya turis 

asing untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada di Islandia. Hal ini merupakan 

aspek penting mengingat Islandia mengandalkan pesona keindahan alam mereka yang masih 

terjaga dengan baik untuk menarik minat turis asing ke negara mereka.  

5.2 Public Relations 

Variabel kedua dalam nation branding strategy yang dikemukakan oleh Keith Dinnie 

adalah public relations (PR). Keith Dinnie menjelaskan bahwa public relations disini berfungsi 

untuk memanajemen citra dari sebuah negara yang ditujukan kepada masyarakat umum, jurnalis, 

maupun policy makers.
46

 Dalam bukunya juga Keith Dinnie merujuk pada artikel yang ditulis 

oleh Gyorgi Szondi yang berjudul “From image management to relationship building: A public 

relations approach to nation branding”.
47

 Szondi dalam artikelnya menjelaskan bahwa PR dapat 

berfungsi untuk memobilisasi publik domestik dari suatu negara untuk mendukung pelaksanaan 
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yang nation branding yang dilakukan oleh negara mereka.
48

 Selain itu, PR juga dapat menarik 

keterlibatan media internasional dengan membangun hubungan strategis antara media outlets, 

jurnalis, dan organisasi yang terlibat dalam implementasi dari program branding.
49

 

Dalam pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia kemudian 

menggunakan beberapa jasa PR untuk memanajemen citra negara mereka. Pemerintah Islandia 

sendiri mempunyai sebuah badan publik-private partnership yang disebut dengan Promote 

Iceland. yang kemudian membantu pemerintah untuk membangun hubungan strategis dengan 

beberapa media internasional. Hal tersebut dilakukan dengan mendatangkan beberapa jurnalis 

asing ke Islandia dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Pada tahun 2011, Promote Iceland 

membantu 20 jurnalis dari beberapa negara Balkan dan 47 jurnalis dari UK untuk melakukan 

kunjungan ke Islandia.
50

 Kemudian, pada tahun 2012, Promote Iceland membantu sedikitnya 

600 jurnalis untuk melakukan special trip ke Islandia.
51

 Jumlah jurnalis yang melakukan special 

trip ini kemudian meningkat menjadi 800 orang pada tahun 2013.
52

 

Selain berupaya untuk membangun hubungan strategis dengan mendatangkan jurnalis 

dari berbagai negara, Promote Iceland juga seringkali mengadakan beberapa kegiatan ataupun 

mengunjungi kegiatan yang diadakan di luar negeri untuk menjalin hubungan serta komunikasi 

dengan pihak-pihak dari negara lain. Dalam kunjungan ke beberapa event tersebut, Promote 

Iceland kemudian berupaya untuk memperkenalkan serta mempromosikan Islandia agar 
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masyarakat dunia mengetahui keberadaan Islandia dan tertarik untuk berkunjung ke negara 

tersebut. 

Kemudian, Pemerintah Islandia melalui Promote Iceland juga melakukan kerjasama 

dengan beberapa agensi PR internasional pada tiap tahunnya. pada tahun 2010-2010, beberapa 

agensi PR seperti BZ.comm (Jerman), TQC (Perancis), Salt Marsh (London, UK), dan Brooklyn 

Brothers (New York) disewa oleh pemerintah untuk membantu dalam memanajemen reputasi 

Islandia di negara yang menjadi home base dari agensi PR tersebut.
53

 Selain membantu dalam 

mengontrol dan memanajemen citra positif dari Islandia, agensi PR yang disewa oleh pemerintah 

ini juga membantu Pemerintah Islandia untuk membangun hubungan strategis dengan media 

internasional dengan cara memfasilitasi jurnalis dari media asing untuk datang berkunjung ke 

Islandia. Salah satu contohnya adalah exclusive press trip pada kawasan bagian barat negara 

Islandia yang diperuntukkan bagi beberapa jurnalis dari media Jerman pada tahun 2016 yang 

diinisiasi oleh agensi BZ.COMM.
54

 Kegiatan ini kemudian berhasil membuat beberapa media 

Jerman seperti Spiegel Online, Bild, dan beberapa media koran di Jerman kemudian 

mengeluarkan beberapa berita dan artikel yang memuat tentang aktivitas pariwisata di Islandia.
55

   

Penulis disini melihat bahwa Pemerintah Islandia kemudian berusaha untuk membangun 

citra positif negara mereka dengan menjalin hubungan strategis pihak dengan media 

internasional. Hal ini merupakan hal yang penting karena media internasional kemudian dapat 

memberikan konten pemberitaan dan opini yang dapat meningkatkan perhatian publik global 

pada suatu negara ataupun peristiwa. Penulis disini kemudian menemukan beberapa liputan 
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media internasional yang kemudian merekomendasikan Islandia sebagai destinasi pariwisata 

yang layak dikunjungi dari tahun ke tahun.  

Pada tahun 2011, CNN menerbitkan berita mengenai keadaan yang menggambarkan 

Islandia sebagai salah satu tempat yang indah untuk dikunjungi dan pengalaman yang bisa 

didapatkan oleh turis ketika berkunjung ke Islandia.
56

 Kemudian,  Pada tahun 2012, negara 

Islandia dan ibukota Reykjavik  terpilih sebagai salah satu negara tujuan pariwisata yang 

direkomendasikan media internasional seperti Lonely Planet dan National Geographic 

Traveler.
57

 Liputan media asing mengenai pariwisata di Islandia kemudian tidak berhenti pada 

tahun 2012 saja, namun tetap berlanjut di tahun 2013,
58

 2014,
59

 2015,
60

 dan 2016.
61

 Beberapa 

liputan media tersebut setidaknya akan menarik perhatian dari masyarakat dunia, mengingat 

media-media tersebut mempunyai reputasi yang cukup dikenal di dunia internasional. 

Selain itu, berbagai aktivitas PR yang disewa oleh Pemerintah Islandia memperlihatkan 

bahwa negara kemudian membutuhkan peran dari PR untuk membantu dalam memanajemen 

citra mereka, khususnya citra sebagai negara destinasi pariwisata. Hal ini dikarenakan negara 

mempunyai berbagai macam kepentingan dan tujuan yang kemudian membutuhkan bantuan 

pihak lain untuk dapat memenuhi tujuan tersebut. PR disini kemudian penulis lihat dapat lebih 

dinamis untuk bergerak dalam melakukan aktivitas manajemen citra dari Islandia seperti 
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mendatangkan jurnalis dari beberapa media asing untuk mendistribusikan pemberitaan mengenai 

Islandia ke dunia global. 

5.3 Online Branding, Social Media, and Mobile Applications 

 Dalam bukunya, Keith Dinnie menyebut elemen online branding, sosial media, dan 

mobile applications sebagai salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam strategi nation 

branding suatu negara, terutama dalam era digital seperti sekarang. Dalam elemen online 

branding, terdapat beberapa teknik  seperti seeding trials, viral advertising, brand advocacy 

programmes, dan Influercer outreach initiative yang dapat digunakan untuk  menstimulasi word 

of mouth yang positif.
62

 Penulis disini kemudian akan melihat bagaimana penerapan beberapa 

teknik yang terdapat pada elemen online branding yang dilakukan Pemerintah Islandia dalam 

pelaksanaan nation branding mereka. 

 Seeding trial merupakan kegiatan sampling yang digunakan dalam ranah marketing, 

dimana tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan niat baik, kesetiaan, dan advokasi dengan 

cara menyerahkan produk dan jasa kepada opinion leaders dan memberikan keleluasaan pada 

mereka untuk memasarkan produk tersebut sesuai dengan keinginan mereka.
63

 Opinion leaders 

disini didefinisikan sebagai target pembeli yang sering melakukan penawaran terkait dengan 

suatu produk. Opinion leaders ini dapat dikategorikan seperti ahli industri, jurnalis, reviewers, 

artis, klien, ataupun konsumen biasa yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial 

mereka.
64

 Dapat disimpulkan disini bahwa opinion leaders sendiri berperan dalam aktivitas 

pemasaran suatu brand, dimana opini mereka pada suatu produk atau jasa dapat meningkatkan 

efektivitas dari pemasaran sebuah brand yang ditawarkan. 
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 Pada pelaksanaan nation branding Islandia, Pemerintah Islandia sendiri menggunakan 

teknik seeding trial, dan mengikutsertakan beberapa aktor yang memiliki potensi menjadi 

opinion leader. Salah satu contohnya adalah upaya Promote Iceland untuk mendatangkan 

jurnalis dari beberapa media asing untuk melakukan kunjungan ke Islandia. Pada tahun 2011, 

Promote Iceland kemudian mendatangkan beberapa jurnalis dari UK yang merupakan target 

market dari kampanye Inspired by Iceland. Beberapa jurnalis tersebut kemudian berasal dari 

media asing yang memiliki reputasi cukup bagus seperti Lonely Planet, BBC, Sunday Time 

Travel Magazine, Guardian, dan Independent.
65

 Di Islandia, para jurnalis ini kemudian 

mengikuti beberapa tur yang diagendakan seperti tur untuk mengunjungi West Fjords dan tur 

mengunjungi kawasan South Iceland.
66

 Upaya untuk mengundang jurnalis untuk berkunjung ke 

Islandia tidak hanya dilakukan pada tahun 2011, namun juga dilakukan pada tahun 2012 hingga 

tahun 2016. 

Dari upaya tersebut, Penulis disini melihat bahwa Pemerintah Islandia mencoba untuk 

menggunakan seeding trial, dimana hal ini terlihat dari upaya mendatangkan jurnalis asing untuk 

datang dan merasakan sensasi melakukan wisata di Islandia. Para jurnalis yang datang ini 

kemudian bergerak menjadi opinion leader, dimana mereka kemudian membuat liputan berita 

mengenai pariwisata di Islandia. Penulis disini menemukan beberapa media asing yang bergerak 

menjadi opinion leader dan memberikan informasi tentang destinasi pariwisata dunia, khususnya 

Islandia. Salah satu media asing seperti Lonely Planet, memberikan predikat Islandia sebagai 

Top Budget Destination pada tahun 2011, dan Best Destination 2012.
67

 Kemudian, media CNN 
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juga membuat beberapa artikel yang memuat berita tentang Islandia sebagai top destination pada 

tahun 2015
68

 dan Top 16 up and Coming destinations pada tahun 2016.
69

 

Beberapa media asing di beberapa negara target market Islandia juga kemudian membuat 

beberapa artikel yang memuat berita tentang pariwisata di Islandia. Media asal Prancis, 

Leparisien, membuat pemberitaan mengenai pelaksanaan program Iceland Academy
70

 dan berita 

mengenai Islandia sebagai negara peringkat pertama dalam trend destination 2016 versi 

mereka.
71

 Selain media Prancis, Vogue Jerman kemudian juga membuat artikel mengenai 

Islandia, dimana diantaranya artikel mengenai perjalanan menyusuri Ring Road Islandia
72

 dan 

wisata ke daerah East Coast Islandia.
73

 

Liputan-liputan media yang memberitakan tentang Islandia ini secara tidak langsung 

kemudian berperan sebagai opinion leader dalam aktivitas promosi Islandia sebagai destinasi 

pariwisata. Hal ini dikarenakan media-media tersebut pasti memiliki pembaca setia, dimana 

mereka memiliki kecendurungan untuk mencari informasi dari media yang familiar bagi mereka, 

khususnya ketika mereka akan melakukan kegiatan wisata dan traveling. Berbagai macam 

pemberitaan dan artikel yang dibuat oleh media asing ini kemudian dapat berguna sebagai bahan 

rekomendasi dan daya tarik bagi Islandia untuk menarik minat turis asing agar melakukan wisata 

ke Islandia. Pemberitaan dari beberapa media asing ini kemudian diperkuat dengan informasi 
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dan deskripsi mengenai tempat serta atraksi pariwisata yang menarik yang dimiliki Islandia, 

yang tentunya kemudian dapat meningkatkan daya tarik serta citra positif Islandia sendiri sebagai 

destinasi pariwisata.  

Di samping itu, Penulis juga melihat bahwa Pemerintah Islandia sendiri melalui Promote 

Iceland juga aktif untuk mengundang jurnalis dari media asing agar datang melakukan liputan 

dan kunjungan ke Islandia. Upaya ini kemudian penulis lihat sebagai sebuah simbiosis 

mutualisme, dimana di satu sisi upaya ini menguntungkan bagi media asing untuk 

mengumpulkan berita yang berguna bagi konten pemberitaan mereka, yang mungkin dapat 

menambah popularitas media tersebut serta meningkatkan jumlah pembaca artikel mereka. Di 

sisi lain, pemberitaan beberapa media asing tentang Islandia tentunya bermanfaat untuk membuat 

informasi mengenai Islandia selalu up to date dan dapat meningkatkan awareness Islandia di 

dunia.  

Teknik kedua dalam online branding adalah viral advertising. Viral advertising sendiri 

disini didefinisikan sebagai penciptaan pesan atau materi iklan yang disalurkan melalui peer to 

peer dalam rangka untuk meningkatkan brand awareness. 
74

 Viral advertising ini sering 

dilakukan ketika suatu brand tidak memiliki „wow‟ faktor yang dapat mendorong terjadinya buzz 

atau word of mouth.
75

 Viral advertising kemudian dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas viral 

marketing, dimana viral marketing ini memiliki tujuan diantaranya mempertahankan atau 

meningkatkan brand awareness, menciptakan buzz pada brand yang tidak memiliki wow faktor, 

mendukung keberadaan iklan dan pesan dari pemasaran yang sudah dilakukan, dan 

memperpanjang aktivitas komunikasi dari iklan yang lain.
76

 Viral marketing ini memiliki 
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perbedaan dengan teknik marketing tradisional, karena fokus dalam viral marketing adalah 

pengalaman seseorang mengenai sebuah brand, dan keberhasilan dari teknik tersebut ditentukan 

oleh kemampuan dari iklan tersebut untuk terhubung dengan konsumen serta mendorong mereka 

untuk berinteraksi dengan konten iklan, brand, dan tentunya produk dan jasa yang ditawarkan.
77

 

Viral advertising yang dilakukan sebuah negara kemudian tidak hanya memiliki tujuan 

untuk membuat iklan tersebut viral, namun juga memiliki maksud untuk melihat bagaimana 

respon yang dihasilkan dari iklan tersebut.
78

 Oleh karena itulah, konten dari sebuah iklan 

kemudian perlu dipersiapkan dengan baik dan terstruktur. Terdapat tiga komponen utama yang 

perlu dipersiapkan agar sebuah viral advertising dapat berjalan dengan baik. Tiga komponen itu 

diantaranya:
79

 

1. Creative Material: membangun dan memproduksi agen viral yang dapat 

menyebarkan pesan atau iklan dalam format digital 

2. Seeding: menyebarkan the buzz story dan viral agent secara online di beberapa tempat 

yang memiliki masyarakat yag dapat memberikan persebaran dan pengaruh potensial 

yang besar 

3. Tracking: mengukur hasil dari kampanye yang sudah dilakukan untuk memberikan 

data dan membuktikan kesuksesan kampanye tersebut 

Dalam viral marketing, teknik iklan yang digunakan lebih mengarah pada penggunaan 

teknologi internet yang dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan website dan pembuatan konten 

video digital.
80

 Namun, penulis melihat bahwa pada masa kini penggunaan media sosial yang 
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semakin marah dapat membuat teknik viral marketing dapat lebih menyebar ke masyarakat. pada 

studi kasus pelaksanaan nation branding Islandia, pemerintah sendiri kemudian membuat 

website resmi dari kampanye Inspired by Iceland untuk memasarkan dan mempromosikan 

Islandia sebagai destinasi pariwisata. Selain itu, pemerintah kemudian menggunakan media 

sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Youtube untuk lebih memperluas jangkauan 

pemasaran dari kampanye Inspired by Iceland. 

Kampanye Inspired by Iceland yang dimulai pada tahun 2010 mempunyai sebuah 

website resmi yang beralamat di www.inspiredbyiceland.com. Pada website tersebut, terdapat 

berbagai macam informasi mengenai pariwisata di Islandia serta informasi mengenai program 

kampanye Inspired by Iceland yang sedang dilakukan. Sejak tahun 2010, Pemerintah Islandia 

menggunakan website tersebut untuk melakukan viral marketing, dimana hal ini terbukti dengan 

meningkatnya jumlah turis asing di Islandia sejak kampanye Inspired by Iceland ini dilakukan 

pada tahun 2010. Keberhasilan viral marketing yang dilakukan oleh Pemerintah Islandia ini juga 

kemudian dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan, dan terakhir pada tahun 2016, 

program Ask Gudmundur mendapatkan penghargaan sebagai best marketing communication 

campaign oleh Euro Effie marketing awards.
81

  

Jika dilihat kembali, selama 6 tahun pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland, aktivitas 

marketing yang dilakukan Pemerintah Islandia berhasil menciptakan kesan positif terhadap 

kampanye tersebut dan berhasil mendorong konsumen mereka, khususnya turis asing, untuk 

melalukan interaksi dengan konten dari kampanye Inspired by Iceland. Pada tahun 2010, dalam 

website Inspired by Iceland, terdapat beberapa konten yang dapat diakses oleh turis asing untuk 
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melakukan interaksi dengan masyarakat Islandia seperti konten Iceland Live, Music, dan 

Stories.
82

 Konten-konten disini kemudian memberikan akses bagi pengunjung website untuk 

melihat keadaan di Islandia secara nyata melalui konten Iceland Live, pengalaman untuk 

berkolaborasi dengan musisi lokal di Islandia melalui konten Music, serta atau berbagi video 

pengalaman dan kesan mereka terhadap Islandia melalui konten Stories.
83

 Dari sisi pengunjung, 

sebanyak 60 juta pengunjung mengakses konten Iceland Live pada tahun 2010, dan sebanyak 

680 video dibagikan oleh pengunjung website yang berasal dari luar Islandia.
84

 Kemudian, di 

bagian media sosial, di Facebook sendiri, tercatat sebanyak 53.000 orang mengikuti halaman fan 

page Inspired by Iceland, dan sebanyak 3400 orang mengikuti twitter dari Inspired by Iceland.
85

  

Aktivitas marketing kemudian kembali dilakukan melalui Inspired by Iceland pada tahun 

2011 dengan mengusung program Iceland Invitations. Program ini kemudian memberikan 

pengalaman bagi turis yang datang ke Islandia untuk berkunjung ke rumah warga yang 

berpartisipasi di program Iceland Invitations, dimana dalam program tersebut, Presiden Islandia, 

Walikota Reykjavik, Menteri Pariwisata, juga kemudian ikut berpartisipasi.
86

 Penulis melihat 

bahwa melalui program Iceland Invitations ini, turis asing yang datang akan dapat secara 

langsung melakukan interaksi dengan masyarakat lokal yang ada di Islandia dan hal tersebut 

tentunya memberikan kesan yang positif dalam memandang Islandia dan juga masyarakat yang 

ada di dalamnya. Program Iceland invitations ini yang kemudian dapat memberikan dampak 

positf terhadap brand experience yang merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya viral 
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marketing. Selain program Iceland Invitations, beberapa event kemudian diadakan selama tahun 

2011 untuk menarik minat turis yang datang di Islandia seperti Christmas and Advent, Voratak 

March: Kitchen and the Little House of Food.
87

 Aktivitas marketing melalui Iceland Hour dan 

diadakannya beberapa kegiatan pendukung selama tahun 2011 ini kemudian berhasil 

meningkatkan jumlah turis asing di Islandia 565 ribu,
88

 serta terjadi peningkatan jumlah turis 

asing pada peek season sebanyak 16,7% pada periode Oktober 2011 dan April 2012.
89

 

Kesuksesan kampanye Inspired by Iceland kemudian tidak membuat aktivitas marketing 

kemudian dihentikan. Pada tahun 2012, program baru bernama Iceland by Another Name 

kemudian dilaksanakan untuk menarik perhatian masyarakat dunia.
90

 Program ini dijalankan 

dengan format kompetisi, dimana masyarakat dunia bebas menamai negara Islandia sesuai 

dengan versi mereka. Sebanyak 25.000 orang kemudian berpartisipasi dalam program ini, dan 

selama program ini berlangsung, sebanyak 853.000 orang mengunjungi website dari Inspired by 

Iceland.
91

 Beberapa kegiatan dan acara kemudian diadakan untuk menarik minat turis untuk 

berkunjung ke Islandia seperti Kitchen- the Little House of Christmas, Design March, Inspired 

by Iceland Supper Club and Food & Fun, Movie Tourism, dan lain sebagainya.
92

 Dari sisi 

pengunjung, pada periode September 2012 hingga April 2013, pemasaran dan diadakannya 

berbagai kegiatan Inspired by Iceland menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah turis asing 
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sebanyak 32% pada peek season di Islandia jika dibandingkan dengan periode September 2011 

hingga April 2012.
93

 

 Kemudian, pada tahun 2015, Pemerintah Islandia kemudian membuat program baru yang 

disebut dengan Ask Gudmundur. Program ini merupakan kelanjutan dari kampanye Inspired by 

Iceland, dimana program ini berfungsi untuk sebagai pemberi dan penyedia informasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan Islandia.
94

. Dalam program ini, masyarakat umum dapat bertanya 

hal-hal yang berkaitan dengan Islandia melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter 

menggunakan hashtag #AskGudmundur.
95

 Program ini kemudian berhasil ditonton sebanyak 7 

juta di Youtube dan terjadi peningkatan sebanyak 164% pada kata kunci pencarian “Iceland” di 

Google.
96

  

Penulis disini melihat marketing yang dilakukan bahwa melalui program Ask Gudmundur 

ini memperlihatkan upaya Pemerintah Islandia untuk memaksimalkan akses interaksi masyarakat 

dunia terhadap Islandia, yang diwakili dengan 7 Gudmundur dan Gudmunda. Upaya ini 

merupakan advertising yang cukup jitu karena program ini dapat membuka akses bagi konsumen 

untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan brand dari Islandia. Pertanyaan-

pertanyaan yang kemudian diajukan oleh masyarakat ini kemudian dijawab oleh para 

Gudmundur ini melalui video yang ditampilkan di Yuotube. Penayangan jawaban di Youtube 

tersebut pada akhirnya tidak saja ditonton oleh orang yang menanyakan pertanyaan tersebut, 

namun juga ditonton oleh orang lain, yang kemudian dapat memicu ketertarikan untuk 

melakukan hal yang sama (memberikan pertanyaan kepada Ask Gudmundur). Hal ini kemudian 
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dapat menciptakan Word of Mouth dari satu orang ke orang lain, yang kemudian menyebabkan 

program ini kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya turis asing. 

 Berdasarkan upaya pemasaran yang dilakukan Pemerintah Islandia selama tahun 2010 

hingga tahun 2016, penulis menilai bahwa Pemerintah Islandia berhasil dalam melakukan viral 

marketing. Hal ini dapat terlihat dimana selama kurun waktu 6 tahun pelaksanaan kampanye 

Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia kemudian selalu berupaya untuk menghadirkan promosi 

dan iklan dengan gaya, tema, serta kemasan yang baru dalam tiap tahunnya. Hal ini kemudian 

membuat masyarakat dunia selalu dapat mengetahui perkembangan dari Islandia dan 

mendapatkan konten promosi yang menarik dan fresh setiap tahunnya. Hal ini merupakan 

sesuatu yang krusial dimana dalam persaingan dunia pariwisata dunia, konten promosi yang 

menarik merupakan daya tarik tersendiri dan menjadi daya jual dari negara tersebut, dan di sisi 

lain, viral marketing sendiri dapat menjaga ritme dari aktivitas marketing yang dilakukan pada 

tahun-tahun sebelumnya.  

Namun dalam setiap aktivitas pemasaran setiap tahunnya, Pemerintah Islandia tidak lupa 

untuk menyediakan akses bagi konsumen mereka untuk dapat melalukan interaksi secara 

langsung dengan konten promosi serta berbagai kegiatan yang disediakan oleh Inspired by 

Iceland. Penulis melihat bahwa selama 6 tahun pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland, 

program Iceland Hour, Iceland Invitation, dan Ask Gudmundur merupakan beberapa program 

yang kemudian berhasil menciptakan buzz, dimana program-program ini dapat memberikan 

customer brand experience secara langsung yang dapat memberikan dampak positif bagi Islandia 

sebagai destinasi pariwisata. Selain itu, penulis disini juga melihat bahwa viral marketing yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Islandia melalui penggunaan media sosial dan website menjadi 

salah satu alat pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan awareness masyarakat di 



beberapa target market terkait dengan pemasaran dan promosi kampanye Inspired by Iceland. 

Walaupun tingkat efektivitas marketing yang dilakukan Pemerintah islandia melalui internet 

sejak tahun 2010 mengalami penurunan hingga tahun 2015, namun penggunaan internet 

menduduki peringkat kedua dalam alat pemasaran dan promosi pariwisata di Islandia setelah 

televisi.
 97

 Hal ini diakrenakan masyarakat di beberapa target market ini seringkali menemukan 

dan melihat iklan pemasaran dan promosi Islandia sebagai destinasi pariwisata melalui internet.  

 Kemudian, teknik ketiga dalam online branding merupakan brand advocacy 

programmes. Brand advocacy sendiri diartikan sebagai klien regular, pelanggan, atau konsumen 

yang memiliki ketertarikan dan kepuasan sangat tinggi pada suatu brand, namun mereka sendiri 

tidak mempunyai kekuatan dalam bertindak sebagai opinion leader.
98

 Brand advocacy kemudian 

dapat berdampak positif pada satu brand, karena mereka kemudian secara sukarela 

merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain, dimana rekomendasi ini 

kemudian tidak mendapatkan pengaruh dari opinion leader.
99

 Dari pengertian tersebut, dapat 

ditarik garis besar bahwa brand advocacy merupakan masyarakat biasa yang dapat berasal dari 

klien atau pelanggan yang begitu menyukai sebuah brand dan kemudian melakukan rekomendasi 

sebuah brand kepada orang lain. 

Dalam brand advocacy, terdapat beberapa tingkatan untuk mengetahui tingkat 

ketertarikan dan kesukaan seseorang pada suatu brand. Tingkatan pertama merupakan brand 

adopters, yaitu orang-orang yang memiliki tingkat kepuasan dan pengalaman yang positif 

terhadap suatu brand dan pengguna biasa.
100

 Kemudian, beberapa dari orang-orang ini kemudian 
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merasa sangat puas dengan pelayanan dari suatu brand dan menunjukkan kesetiaan yang cukup 

tinggi, yang kemudian disebut dengan brand adorers.
101

 Pada tingkatan tertinggi, terdapat 

beberapa klien atau pelanggan yang kemudian sangat puas dengan suatu brand hingga mereka 

secara sukarela merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain, yang kemudian disebut 

dengan brand advocacy.
102

 Terdapat beberapa cara untuk mentransformasi brand adorers 

menjadi brand advocacy, seperti program introduce-a-friend, member-get-member, atau 

costumer-get-costumer service.
103

  

Selama 6 tahun pelaksanaan nation branding yang dilakukan melalui kampanye Inspired 

by Iceland, Pemerintah islandia dalam tiap tahunnya selalu melakukan promosi dan pemasaran 

dengan berbagai program dan tema yang berbeda untuk menawarkan Islandia sebagai destinasi 

pariwisata yang dapat dikunjungi sepanjang tahun. Tidak hanya berusaha untuk menarik 

ketertarikan turis, beberapa program yang dibuat kemudian secara tidak langsung 

mentransformasikan turis asing sebagai brand advocates dari kampanye Inspired by Iceland. 

Pada tahun 2010, pelaksanaan program Iceland Hour satu pertiga dari jumlah penduduk di 

Islandia membuat berbagai video dengan versi mereka yang kemudian dikirimkan kepada teman 

ataupun keluarga mereka yang berada di luar Islandia.
104

 Program ini kemudian berhasil menarik 

perhatian masyarakat dunia, dan beberapa publik internasional kemudian mengirimkan video 

yang serupa dengan versi mereka untuk menggambarkan pengalaman dan pandangan mereka 

terhadap Islandia.
105

 Hal ini kemudian berhasil menunjukkan keberhasilan upaya Pemerintah 

Islandia untuk menjadikan masyarakat internasional sebagai brand advocates, dimana kemudian 
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masyarakat ini secara tidak langsung bertindak dan mempromosikan Islandia sebagai tempat 

yang aman. 

 Upaya untuk membangun brand advocacy kemudian juga ditunjukkan Pemerintah 

Islandia melalui program Iceland Secret yang dilaksanakan pada tahun 2013 hingga tahun 2014. 

Program Iceland Secret ini sendiri dibuat untuk memotivasi turis untuk merasakan secara 

langsung berbagai keunikan seperti panorama alam, sensasi petualangan yang unik, serta budaya  

yang dimiliki oleh Islandia.
106

 Turis kemudian dapat membagikan pengalaman dan cerita mereka 

selama berada di Islandia melalui sosial media menggunakan hashtag #IcelandSecret.
107

 Penulis 

kemudian melihat bahwa kampanye ini kemudian mendapatkan respon positif dari masyarakat 

umum yang ditunjukkan melalui berbagai cerita dan postingan #IcelandSecret yang dapat dilihat 

di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Dari berbagai cerita yang dibagikan oleh 

turis asing ini, beberapa diantaranya kemudian di upload oleh Pemerintah Islandia yang 

kemudian dapat dilihat melalui halaman resmi media sosial dari Islandia, seperti foto dari Vida 

Markunas,
108

 dan Elisabetta Rosso.
109

  Program Iceland Secret ini kemudian berhasil membuat 

berbagai macam turis bertindak sebagai brand Advocates dari Islandia, dimana mereka 

menunjukkan pengalaman mereka selama berada di Islandia dan membagikan hal tersebut di 

media sosial yang kemudian dapat dilihat oleh orang lain. 

 Selain program Iceland Secret, upaya lain dari Pemerintah Islandia untuk membangun 

Brand Advocacy kemudian ditunjukkan melalui program Ask Gudmundur pada tahun 2015. 

Program Ask Gudmundur sendiri bertindak untuk memberikan informasi mengenai Islandia, 
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dengan cara menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat umum.
110

 

Pelaksanaan program ini kemudian menggunakan instrumen media sosial untuk memfasilitasi 

pertanyaan yang diajukan, dimana masyarakat kemudian dapat menggunakan menggunakan 

hashtag #Ask Gudmundur untuk mengajukan pertanyaan kepada Gudmundur.
111

 Penulis disini 

menemukan bahwa masyarakat cukup antusias dalam memberikan pertanyaan mereka kepada 

Gudmundur, hal ini dibuktikan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan di sosial media 

seperti twitter, Facebook, dan Instagram. Walaupun tidak semua pertanyaan berhasil dijawab, 

namun beberapa pertanyaan yang diajukan oleh publik kemudian dipilih oleh Pemerintah 

Islandia dan pertanyaan tersebut kemudian dijawab melalui video yang kemudian diunggah pada 

saluran resmi Inspired by Iceland di Yotube.
112

  

Berdasarkan data yang didapat penulis, program Ask Gudmundur ini membuat terjadinya 

peningkatan sebanyak 164% pada kata pencarian „Islandia‟ di google.
113

 Penulis menilai bahwa 

peningkatan ini disebabkan oleh peran dari masyarakat umum yang kemudian bergerak menjadi 

brand advocates dari Islandia setelah mengetahui program Ask Gudmundur. Hal ini dikarenakan 

masyarakat kemudian tertarik untuk menggunakan hashtag #AskGudmundur untuk mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan Islandia, dan di sisi lain, hal ini kemudian berdampak 

terhadap meluasnya keberadaan hashtag tersebut di media sosial. Perluasan keberadaan hashtag 

#AskGudmundur ini akan berdampak terhadap menyebarnya informasi pelaksanaan program Ask 

Gudmundur dan tentunya informasi mengenai Islandia sebagai pelaksana program tersebut. 
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Selain menggunakan teknik yang terdapat dalam online branding, Pemerintah Islandia 

disini juga menggunakan instrumen media sosial seperti facebook, twitter, youtube, maupun 

instagram untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran dari kampanye Inspired by 

Iceland. Di media sosial instagram, Inspired by Iceland page memiliki 84,5 ribu pengikut dan 

sebanyak 443 kiriman telah dipublikasikan terhitung sejak Agustus 2013.
114

 Sementara, 

sebanyak 212.290 orang mengikuti fan page dari Inspired by Iceland,
115

 dan 44,2 ribu orang 

mengikuti official account Inspired by Iceland di Twitter.
116

  

Jika dilihat kembali, dalam mempromosikan Islandia sebagai destinasi pariwisata, 

Pemerintah Islandia tidak hanya memposting informasi mengenai pelaksanaan kampanye 

Inspired by Iceland pada media sosial. Untuk membuat halaman di media sosial mereka lebih 

menarik dan informatif, Pemerintah Islandia kemudian memposting beberapa informasi 

mengenai keunikan dari penampakan alam yang ada di Islandia. Di Instagram misalnya, konten-

konten yang diposting oleh official account Inspired by Iceland banyak menampilkan keindahan 

alam di Islandia yang dapat menjadi daya tarik kuat bagi turis asing untuk melakukan kunjungan 

ke Islandia.  

Salah satu contoh bentuk promosi di instragram adalah postingan yang menampilkan 

keindahan dari kota Akureyri yang memperlihatkan pemandangan kota Akureyri pada malam 

hari,
117

 dimana postingan ini kemudian mendapatkan beberapa komentar positif dari masyarakat 

umum. Di samping itu, penulis disini juga melihat bahwa terdapat beberapa kiriman yang 
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dipublikasikan oleh Instagram Inspired by Iceland yang mengambil foto atau kiriman yang 

dipublikasikan oleh orang lain. Hal tersebut penulis lihat sebagai sebuah upaya yang cukup 

efektif dimana hal ini dapat memperkaya konten publikasi di akun instagram Inspired by Iceland 

dan secara tidak langsung memberi apresiasi bagi mereka yang mengambil atau 

mempublikasikan foto atau kiriman yang menandai Islandia. 

Perbedaan publikasi kemudian tampak di media sosial twitter, dimana akun twitter 

Inspired by Iceland banyak menampilkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Islandia. 

Contohnya adalah publikasi yang diposting pada tanggal 16 Oktober 2016 yang 

menginformasikan tentang aktivitas berkuda di Islandia dan disertai dengan link menuju akun 

resmi dari Horses of Iceland.
118

 Akun Inspired by Iceland juga beberapa kali mempublikasikan 

perhelatan acara yang digelar di Islandia seperti Reykjavik Pride dan Culture Night yang 

menampilkan kebudayaan di Islandia.
119

 Tidak hanya itu, akun ini kemudian beberapa kali 

melakukan retweet kiriman akun lain yang menampilkan informasi tentang Islandia.  

Dari beberapa upaya ini, penulis melihat bahwa Pemerintah Islandia mencoba untuk 

memperkaya informasi mengenai Islandia sebagai destinasi pariwisata, dimana Islandia bukan 

hanya tempat yang mempunyai keindahan alam saja, namun memiliki berbagai budaya, 

kebanggaan, keunikan, serta aktivitas yang menarik bagi kegiatan pariwisata. Di samping itu, 

upaya untuk melakukan retweet kiriman yang dipublikasikan oleh akun lain merupakan salah 

satu upaya untuk memperkaya konten informasi di timeline akun twitter Inspired by Iceland 

dikarenakan konten yang dipublikasikan oleh akun lain pasti memiliki konten yang berbeda. 
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Selain itu, upaya retweet ini juga dapat menambah informasi tentang Islandia bagi pengunjung 

atau follower dari akun twitter Inspired by Iceland. 

Pemerintah Islandia juga menggunakan facebook untuk memperluas jangkauan promosi 

dan pemasaran negara mereka sebagai destinasi pariwisata dunia. Tidak berbeda dengan twitter, 

di facebook fan page Inspired by Iceland juga tidak hanya mempublikasikan tentang pelaksanaan 

kampanye dan program Inspired by Iceland, akan tetapi juga memberikan informasi lain yang 

berhubungan dengan Islandia. Penulis disini melihat bahwa Pemerintah Islandia lebih aktif pada 

facebook dimana pada facebook fan page selalu terdapat informasi terbaru yang berkaitan 

dengan Islandia. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat jumlah pengikut di facebook lebih 

banyak jika dibandingkan dengan twitter dan instagram. 

Selain menggunakan teknik dalam online branding dan penggunaan sosial media, Dinnie 

dalam bukunya menjelaskan bahwa negara dapat membuat sebuah mobile applications untuk 

semakin mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Namun disini, penulis tidak melihat 

adanya upaya Pemerintah Islandia untuk membuat mobile applications untuk Inspired by 

Iceland. Namun, terdapat beberapa mobile applications yang dibuat oleh pihak lain yang 

kemudian direkomendasikan oleh Pemerintah Islandia bagi turis asing ketika akan melakukan 

kegiatan pariwisata di Islandia.  

Secara garis besar, penulis disini melihat bahwa Pemerintah Islandia sudah melakukan 

upaya yang cukup efektif dalam melakukan online branding baik dari sisi penggunaan teknik 

pemasaran non tradisional maupun promosi di beberapa sosial media. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui survei opini polling yang memperlihatkan terjadinya peningkatan citra positif Islandia 

sebagai destinasi pariwisata di beberapa negara target market dalam kurun waktu 2010 hingga 



2016.
120

 Jika dilihat lebih lanjut, keberhasilan kampanye Inspired by Iceland pada tahun 2010 

kemudian mengembangkan tujuan kampanye ini untuk lebih memperkuat citra Islandia sebagai 

destinasi pariwisata yang dapat dinikmati sepanjang tahun, khususnya pada musim dingin. 

Tujuan ini berhasil memenuhi target, dimana berdasarkan survei opini polling menunjukkan 

adanya peningkatan persentase positif antara tahun 2012 dan 2017 dalam hal keinginan publik 

masyarakat di beberapa target market untuk melakukan kegiatan wisata pada rentang bulan 

September – April.
121

 

5.4 Customer and Citizen Relations Management 

Dalam pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia kemudian 

mendesain sebuah website InspiredbyIceland.com pada tahun 2010. Website ini dibuat untuk 

memudahkan penyampaian informasi tentang pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland.
122

 Di 

samping itu, website ini juga mempunyai fungsi untuk memberikan informasi mengenai keadaan 

di Islandia serta memberikan informasi tentang kondisi serta keadaan pariwisata di Islandia. Hal 

ini merupakan salah satu aspek penting untuk memudahkan turis domestik maupun turis asing 

untuk mengetahui keadaan di Islandia sehingga kegiatan wisata yang dilakukan dapat berjalan 

dengan aman dan nyaman.  

Untuk tampilan website Inspired by Iceland sendiri mengalami perubahan tiap tahunnya, 

dimana pada tahun 2010, desain Website dari situs ini menampilkan lima kategori yang dapat 

diakses oleh turis untuk mengetahui informasi dari Islandia. Kelima kategori itu diantaranya 

                                                 
120

 Market and Media Research, 2017, Op.cit, hal.29 
121

 Ibid, hal.25 
122

 Promote Iceland, 2011,“Report partner of The Government of Iceland, Icelandair, City of Reykjavik, Iceland 

Express, Icelandic Travel Industry Association (SAF 80 Companies), Promote Iceland, and Market Areas Region”, 

Op.cit, hal.9 



terdiri dari Things to do, Iceland Live, Music, Stories, dan Share.
123

 Perubahan kemudian tampak 

pada desain website yang sekarang, dimana kelima kategori ini dirubah menjadi Plan Your Trip, 

About Iceland, dan Iceland A to Ö.
124

  Penulis disini melihat bahwa perubahan  desain website 

dari Inspired by Iceland ini menunjukkan bahwa Pemerintah Islandia lebih berfokus untuk 

meningkatkan penyediaan layanan informasi  sektor pariwisata bagi para turis yang datang atau 

akan datang ke Islandia. 

Pada website Inspired by Iceland, terdapat beberapa informasi yang berguna bagi turis 

agar tetap dapat melakukan kegiatan wisata dengan aman. Penyediaan informasi ini merupakan 

hal yang penting mengingat kondisi alam dan cuaca di Islandia dapat berubah dan tidak  bisa 

diprediksi.
125

 Oleh karena itu, melalui website Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia 

kemudian menjabarkan beberapa informasi bagaimana untuk tetap aman selama turis atau 

wisatawan melakukan aktivitas wisata di Islandia. Pada kategori Plan Your Trip, terdapat 

beberapa informasi mengenai lembaga dan asosiasi yang bergerak dalam menyediakan 

pelayanan keamanan bagi turis yang melakukan kegiatan wisata di Islandia seperti the Icelandic 

Association for Search and Rescue, the Icelandic Meteorogical Office, dan the Icelandic Road 

and Coastal Administration.
126

 Dalam kategori ini juga disediakan website untuk mengakses 

lembaga dan asosiasi tersebut sehingga turis kemudian dapat mencari informasi secara lebih 

jelas, karena dala website Inspired by Iceland sendiri hanya dijabarkan garis besar fungsi dari 

asosiasi dan lembaga tersebut. Selain itu, website ini kemudian juga memberikan informasi 

mengenai nomor darurat 112 yang dapat digunakan bagi turis untuk menghubungi the Icelandic 

                                                 
123

 Ibid, hal.10 
124

 Inspired by Iceland, Inspired by Iceland Homepage, diakses dari https://www.inspiredbyiceland.com/ pada 

tanggal 7 Januari 2018  
125

 Inspired by Iceland, “Safe Travel in Iceland”,diakses dari https://www.inspiredbyiceland.com/plan-your-

trip/getting-around/safe-travel pada tanggal 5 Februari 2018 
126

 Ibid 

https://www.inspiredbyiceland.com/
https://www.inspiredbyiceland.com/plan-your-trip/getting-around/safe-travel
https://www.inspiredbyiceland.com/plan-your-trip/getting-around/safe-travel


emergency services ketika mereka mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan selama berada 

di Islandia.
127

 

Selain menggunakan website Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia juga membuat 

halaman Inspired by Iceland di beberapa sosial media seperti Facebook, Twitter, Youtube, atau 

Instagram yang dapat berfungsi sebagai penyedia informasi dan akses komunikasi baik dengan 

masyarakat lokal maupun dengan konsumen mereka (turis). Penulis melihat bahwa tersedianya 

halaman Inspired by Iceland di beberapa sosial media ini kemudian memudahkan bagi 

masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, opini, atau tanggapan mereka yang berkaitan dengan 

kampanye Inspired by Iceland. Beberapa masyarakat umum tidak sedikit yang kemudian 

mengomentari beberapa postingan atau mengajukan pertanyaan di beberapa sosial media 

Inspired by Iceland. Walaupun tidak semua pertanyaan dijawab, namun Pemerintah Islandia 

berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. 

Selain website dan fan page Inspired by Iceland di beberapa sosial media, Pemerintah 

Islandia juga mempunyai website lain seperti Iceland.is.
128

 Website ini berisikan mengenai 

keperluan bagi jurnalis yang ingin membuat pemberitaan mengenai Islandia. Di website ini, 

terdapat link untuk Press kit, news feed, photos for press use dan brochure request yang berguna 

bagi keperluan jurnalistik.
129

 Selain itu, website ini juga terdapat informasi mengenai seputar 

kejadian yang terjadi di Islandia dan timeline kegiatan/events sepanjang tahun.
130

 Hal tersebut 

kemudian berguna bagi kepentingan pembuatan berita, terlebih lagi ketika jurnalis tidak sedang 

berada di Islandia untuk meliput berita. 
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Kemudian, pada bagian bawah website Iceland.is, terdapat beberapa informasi mengenai 

program kampanye Inspired by Iceland yang sedang berlangsung. Informasi ini kemudian di 

tampilkan pada beberapa video dari program Iceland Academy yang diluncurkan pada tahun 

2016 seperti Driving in Iceland, Power of Iceland,The A-Ö of Reykjanes, dan lain sebagainya.
131

 

Selain informasi mengenai video dari program Iceland Academy, website ini juga menyediakan 

link bagi pengunjung situs untuk mengakses website dari kampanye Inspired by Iceland, yang 

disertai dengan link menuju sosial media dari Inspired by Iceland yang terdapat di bagian bawah 

website.
132

 

Pemerintah Islandia tidak hanya menggunakan website Inspired by Iceland untuk 

memberikan informasi ataupun menjalin komunikasi dengan turis yang datang berkunjung ke 

Islandia. Di Islandia sendiri, Terdapat 10 public promotional agencies yang beroperasi di 

beberapa bagian kawasan di Islandia.
133

 Informasi mengenai public promotional agencies ini 

kemudian dapat diakses oleh turis yang berkunjung di Islandia melalui website Inspired by 

Iceland, dimana dalam website tersebut terdapat alamat dan nomor telepon dari masing-masing 

public promotional agencies tersebut.
134

 Beberapa contoh dari public promotional agencies di 

Islandia seperti Visit Reykjavik, Visit South Iceland, Visit East Iceland, dan lain sebagainya.
135

 

Penulis disini menggunakan salah satu contoh Visit East Iceland sebagai salah satu 

contoh dari public promotional agencies yang beroperasi di kawasan timur Islandia. Visit East 

Iceland sendiri mempunyai tugas untuk mengintegrasi aktivitas pemasaran dan promosi 
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pariwisata, serta melakukan cluster serta organisasi di kawasan timur Islandia.
136

 Selain itu, Visit 

East Iceland sendiri mempunyai informasi yang lebih luas mengenai keadaan dan informasi 

pariwisata di kawasan timur Islandia. Informasi tentang keadaan pariwisata di kawasan timur 

Islandia itu kemudian diperoleh turis dengan mengunjungi information centers yang beroperasi 

di kawasan ini. Contoh dari Information centers di kawasan timur Islandia adalah East Iceland 

Regional Information Centre, Seyðisfjörður Incoming Information Office yang berada di 

kawasan bandara Seyðisfjörður,dan Breiðdalsvík Information Center.
137

 

 Kemudian, untuk lebih memudahkan akses layanan informasi pariwisata yang ada di 

kawasan timur Islandia, turis yang datang di kawasan ini dapat membuka website dari Visit East 

Iceland.
138

 Website ini menampilkan berbagai macam informasi mengenai keadaan pariwisata di 

kawasan Timur di Islandia. Informasi ini meliputi  cara untuk pergi ke kawasan timur Islandia, 

informasi mengenai tempat penginapan, kegiatan yang dapat dilakukan, hingga panduan, 

rekomendasi, serta informasi mengenai apa saja yang terdapat di kawasan ini.
139

 Selain itu, 

website ini juga menampilkan beberapa blog dan agenda kegiatan yang ada kawasan timur 

Islandia,
140

 yang kemudian dapat menjadi daya tarik bagi turis untuk berkunjung ke kawasan 

tersebut. 

 Berdasarkan penjabaran di atas, penulis melihat bahwa Pemerintah Islandia telah 

berupaya untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat umum serta turis asing 

yang berkunjung di Islandia. Hal ini dapat terlihat pada penyediaan website kampanye Inspired 

by Iceland yang berisikan mengenai berbagai macam informasi yang dapat berguna bagi turis. 
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Walaupun penyediaan website Inspired by Iceland ini tidak dapat menyebabkan terjadinya 

komunikasi dua arah secara langsung, namun informasi yang disediakan di website ini dapat 

membantu turis untuk mempersiapkan dan mengetahui keadaan pariwisata di Islandia.  Selain 

website tersebut, pemerintah juga menyediakan website Iceland.Is sebagai sarana komunikasi 

dan sarana penyedia informasi yang berguna bagi jurnalis dalam menyiapkan berita yang 

berkaitan dengan Islandia. 

 Selain menggunakan instrument website, Pemerintah Islandia juga memaksimalkan 

hubungan komunikasi mereka dengan turis dengan menjalin kerjasama dengan beberapa public 

promotional agencies yang kemudian beroperasi di Islandia. Penulis melihat bahwa travel 

agency dan public promotional agencies merupakan salah satu aktor yang kemudian berinteraksi 

secara langsung dengan turis asing yang datang atau akan datang ke Islandia. Dengan 

beroperasinya beberapa travel agency dan public promotional agencies yang menyebar di 

berbagai kawasan di Islandia, turis di Islandia dapat memperoleh informasi yang mereka 

butuhkan ketika mereka mengalami kebingungan untuk mencari informasi yang berkaitan 

dengan sektor pariwisata di Islandia. Peran ini mempunyai arti penting untuk memberikan 

kepuasan dan kenyamanan bagi turis, khususnya turis asing ketika mereka melakukan kegiatan 

pariwisata di Islandia. Kepuasan dan kenyamanan ini kemudian dapat memberi dampak positif 

terhadap keputusan mereka untuk melakukan aktivitas pariwisata di Islandia di masa yang akan 

datang. 

 Namun, penulis disini belum bisa mendapatkan data tentang jumlah keluhan atau laporan 

yang ditujukan pada Pemerintah Islandia. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tidak bisa 

secara akurat untuk melihat seberapa efektif peran dari Pemerintah Islandia dalam menjalin dan 

menjaga komunikasi serta hubungan mereka dengan customer (turis asing) mereka. Namun, 



dengan menguatnya citra positif Islandia dari sejak peluncuran kampanye Inspired by Iceland 

pada tahun 2010 seperti yang penulis jabarkan di variabel Nation Branding Advertising, serta 

peningkatan jumlah turis di Islandia sejak tahun 2010 hingga 2016, penulis disini melihat bahwa 

Pemerintah Islandia sudah menjalin hubungan dan komunikasi dengan customer mereka dengan 

cara yang baik. 

5.5  Nation Brand Ambassadors Islandia 

 Variabel selanjutnya yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan nation branding 

bagi sebuah negara adalah nation brand ambassadors. Sebuah negara dalam melaksanakan 

strategi nation branding mereka dapat menunjuk seseorang sebagai sebagai duta negara mereka, 

yang pada nantinya duta ini menjadi gambaran representasi negara dalam mempromosikan dan 

memperkenalkan negara tersebut kepada publik internasional. Dalam pelaksanaan kampanye 

Inspired by Iceland, Islandia sendiri tidak secara resmi menunjuk seorang brand ambassadors 

yang bertugas untuk mempromosikan Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia. Namun, tidak 

adanya penunjukkan dari Islandia untuk memilih brand ambassadors resmi kemudian tidak 

menghalangi Islandia mempromosikan negara mereka kepada publik internasional. Hal ini 

dikarenakan dukungan dari masyarakat mereka yang pada tahun 2010 berupaya untuk 

mempromosikan Islandia, yang kemudian mendapatkan perhatian dari publik internasional. 

 Pada pelaksanaan program Iceland Hour pada tahun 2010, sebanyak satu pertiga dari 

jumlah penduduk di Islandia membuat berbagai video dengan versi mereka yang kemudian 

dikirimkan kepada teman ataupun keluarga mereka yang berada di luar Islandia. Melalui video 

tersebut, masyarakat Islandia berupaya untuk memberikan pesan tentang keadaan di Islandia, 

bagaimana kebanggaan mereka terhadap Islandia, serta bagaimana publik internasional dapat 



terinspirasi oleh Islandia ketika mereka berkunjung ke Islandia.
141

  Selain itu, dalam setiap video 

mereka, masyarakat Islandia kemudian menyertakan link yang menuju pada video promosi dari 

kampanye Inspired by Iceland ,
142

 dimana dalam video promosi tersebut memperlihatkan 

keadaan di Islandia yang tetap berjalan seperti biasanya dan tidak tertutupi oleh abu erupsi 

seperti yang diberitakan oleh media asing pada tahun 2010. 

 Peran secara tidak langsung warga Islandia sebagai nation brand ambassadors Islandia 

kemudian diperlihatkan kembali pada program Honorary Islander yang dilakukan pada musim 

dingin tahun 2011. Program ini kemudian menyertakan peran warga Islandia seperti warga biasa, 

Walikota Reykjavik, Menteri Pariwisata Islandia, dan bahkan Presiden Islandia sendiri, untuk 

menyambut turis asing yang datang ke Islandia.
143

 Sambutan ini tidak berupa acara penyambutan 

atau acara seremonial, melainkan ajakan untuk bertamu mengunjungi kediaman masyarakat dari 

Islandia dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti makan bersama, melakukan aktivitas 

layaknya warga Islandia, serta berbagi cerita mengenai keindahan dan keunikan yang ada di 

Islandia.
144

 Program Honorary Islander ini kemudian memberi dampak positif terhadap Islandia, 

dimana kampanye ini menjadi kampanye yang sering dibicarakan pada tahun 2011, diliput oleh 

57 media asing yang datang dari seluruh dunia, serta menjadikan Islandia menjadi top 

destinations yang sering dicari pada keyword “travel”.
145

  

Dari program tersebut, penulis melihat bahwa masyarakat Islandia memiliki kesadaran 

untuk ikut berperan dalam sebuah agenda atau program yang diinsiasi oleh negara mereka. Pada 

program Iceland Invitation, terlihat bahwa  program yang diinisiasi oleh Pemerintah Islandia 
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memiliki tujuan untuk menarik turis asing dengan mengandalkan kekuatan masyarakat domestik 

mereka. Masyarakat Islandia kemudian secara sukarela ikut berpartisipasi untuk menyukseskan 

program tersebut, dimana kesuksesan program tersebut paa akhirnya memberi dampak yang 

positif terhadap pembentukan citra dari negara mereka. Citra positif ini dapat terbentuk karena 

keikutsertaan masyarakat pada program Iceland Invitation ini dapat memberikan kesan positif 

secara langsung pada turis ketika mereka berkunjung ke Islandia. Penulis melihat bahwa 

masyarakat Islandia yang membuka pintu mereka untuk menerima kunjungan turis asing, secara 

tidak langsung dapat berperan menjadi nation brand ambassadors. Hal ini dikarenakan 

masyarakat Islandia kemudian dapat memberikan informasi atau memperkenalkan Islandia 

sebagai tempat yang menarik dengan berbagai budaya serta keindahan alam yang kemudian 

dapat ditelusuri oleh para turis asing yang datang ke Islandia.  

 Kemudian, pada tahun 2015, Kampanye Inspired by Iceland meluncurkan program baru 

yang disebut dengan Ask Gudmundur. Program ini kemudian menyertakan 7 warga Islandia yang 

disebut dengan Gudmundur dan Gudmunda yang bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 

dapat diajukan masyarakat umum melalui media sosial seperti facebook, twitter, dan youtube.
146

 

Dalam program ini, 7 Gudmundur ini kemudian berperan dalam memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat umum seputar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

Islandia seperti contoh how many volcanoes in Iceland?,
147

 how to stay happy in the Icelandic 

winter?,
148

 is Iceland gay friendly?,
 149 

can children have fun in Iceland?,
150

 dan lain sebagainya.  
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Tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan dari Islandia, para Gudmundur kemudian 

melakukan interaksi secara langsung dengan turis asing yang ada di Islandia melalui program 

Gudmundur Hangouts. Program ini bertujuan untuk mengajak turis untuk bepergian menyusuri 

ketujuh kawasan berada di Islandia bersama Gudmundur, dimana Gudmundur ini kemudian akan 

menemani para turis dan bertugas sebagai “pemandu wisata” bagi mereka.
151

  

Dari pelaksanaan program tersebut, penulis melihat bahwa 7 Gudmundur dan Gudmunda 

dalam program Ask Gudmundur secara tidak langsung berperan sebagai nation brand 

ambassadors dan menjadi penyalur informasi mengenai Islandia bagi masyarakat umum, 

khususnya para turis. Penulis disini menemukan bahwa sebagian besar pertanyaan yang diajukan 

oleh publik internasional kepada Gudmundur dan Gudmunda berkaitan dengan aktivitas dan 

atraksi pariwisata yang ada di Islandia, dan para Gudmundur dan Gudmunda kemudian 

menjawab pertanyaan tersebut dengan informasi yang dikemas dalam video yang menarik. 

Selain itu, dalam program Gudmundur Hangouts , para Gudmundur dan Gudmunda kemudian 

berperan penting dalam memberikan informasi serta pengetahuan kepada turis asing tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan negara Islandia, seperti budaya, kesenian, keseharian, 

aktivitas di Islandia, sejarah, dan tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi oleh wisatawan 

asing. Hal itu kemudian membuat bertambahnya pengetahuan masyarakat internasional  tentang 

Islandia. Di sisi lain, citra Islandia kemudian menguat tidak hanya sebagai destinasi pariwisata 

yang atraktif, namun juga sebagai sebagai destinasi pariwisata yang memiliki keragaman budaya, 

masyarakat, serta pemandangan alam yang menarik. 

                                                                                                                                                             
150

 Inspired by Iceland Official Youtube, “can children have fun in Iceland?, diakses dari 

https://www.youtube.com/watch?v=17fDmzVopbQ pada tanggal 13 Januari 2018 
151

 PR Newswire, “Iceland Launches Guðmundur 2.0 as it Upgrades the World's First Human Search Engine”, 

diakses dari https://www.prnewswire.com/news-releases/iceland-launches-gudmundur-20-as-it-upgrades-the-

worlds-first-human-search-engine-526257961.html pada tanggal 13 Januari 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=17fDmzVopbQ
https://www.prnewswire.com/news-releases/iceland-launches-gudmundur-20-as-it-upgrades-the-worlds-first-human-search-engine-526257961.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/iceland-launches-gudmundur-20-as-it-upgrades-the-worlds-first-human-search-engine-526257961.html


5.6  Internal Brand Management 

 Selanjutnya, Keith Dinnie dalam bukunya menyebutkan variabel internal brand 

management, dimana variabel ini merupakan salah satu variabel yang penting dalam pelaksanaan 

nation branding strategy dari sebuah negara. Dalam konteks internal brand management, peran 

stakelholders dan masyarakat dari negara tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan 

strategi nation branding, karena kedua aktor tersebut memiliki peran penting sebagai „karyawan‟ 

dalam rangka memberikan pelayanan terhadap konsumen. Dukungan dari para stakeholders dan 

masyarakat ini kemudian dapat dicapai melalui pembangunan brand commitment pada nation 

brand dan rasa kepemilikan terhadap identitas nation  brand dari negara tersebut 

 Dalam bukunya, Dinnie menjelaskan beberapa aspek yang dapat menjadi identitas sebuah 

negara seperti bendera, baju tradisional, gaya bangunan, landscapes, budaya masyarakat, sistem 

ekonomi dan politik.
152

 Berbagai macam identitas negara ini kemudian dapat diseleksi oleh suatu 

negara dimana negara dapat memilih beberapa aspek dari identitas negara tersebut untuk 

digunakan dalam memenuhi tujuan dari pelaksanaan nation branding.
153

 Dalam studi kasus 

pelaksanaan nation branding Islandia, Pemerintah Islandia melalui kampanye Inspired by 

Iceland memiliki tujuan untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata, yang 

kemudian tujuan itu diperluas untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata yang 

dapat dikunjungi oleh turis asing sepanjang tahun.  

Dalam proses branding tersebut, penulis melihat bahwa Pemerintah Islandia  lebih 

mengedepankan aspek kepemilikan alam dari Islandia yang memiliki keunikan berbeda dengan 

negara lain serta keberagaman budaya yang dimiliki Islandia dalam melakukan aktivitas promosi 

                                                 
152

 Keith Dinnie, Op.cit, hal.115 
153

 Ibid, hal.37 



dan pemasaran. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Islandia kemudian memilih 

aspek landscape dan budaya masyarakat sebagai nation brand identity untuk digunakan dalam 

aktivitas promosi dan pemasaran dalam rangka menarik ketertarikan dari publik internasional 

untuk berkunjung ke Islandia. 

 Nation brand idendity yang digunakan dalam strategi nation branding Islandia kemudian 

dapat didukung oleh para stakeholders dan masyarakat domestik Islandia, dengan catatan kedua 

aktor ini memiliki brand commitment untuk mendukung pelaksanaan nation branding tersebut. 

Terdapat 3 level kunci untuk menghasilkan brand commitment, yang terdiri dari brand-centred 

human resources management, brand communication, and brand leadership.
154

 Definisi dari 

Brand-centred human resources management lebih menekankan terhadap penyediaan sumber 

daya manusia yang memiliki kemampuan kompeten dan cocok dalam aktivitas pemasaran dan 

promosi yang didasarkan pada brand identity.
155

 Berdasarkan hal tersebut, penulis disini akan 

melihat bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang terdapat pada aktivitas pemasaran 

dan promosi yang dilakukan Islandia melalui kampanye Inspired by Iceland. 

 Sejak tahun 2010, tanggung jawab dalam aktivitas promosi Islandia dalam sektor 

pariwisata dialihkan pada Promote Iceland.
156

 Promote Iceland disini bergerak tidak hanya 

bergerak untuk memasarkan bidang pariwisata Islandia saja, namun juga bergerak dalam 

aktivitas pemasaran dalam bidang investasi dan budaya dari Islandia.
157

 Dalam lingkup 

organisasi, Promote Iceland terdiri dari beberapa anggota dewan yang dipilih dari beberapa 

stakeholders yang bergerak dalam sektor ekonomi Islandia seperti Icelandair, Kosmos & Kaos, 
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dan Arctic Energy Corp.
158

 Dalam bidang pariwisata, Promote Iceland kemudian membentuk  

sebuah dewan khusus yang disebut dengan Academic Council of Tourism, dimana dewan khusus 

ini kemudian berganti nama menjadi departemen Tourism and Creative Industries pada tahun 

2013.
159

 Hingga tahun 2016, departemen ini dipimpin oleh Inga Category Pálsdóttir, dimana dia 

menjadi salah satu bagian dari kesuksesan Islandia dalam aktivitas branding dan promosi 

Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia.
160

 Hal ini dibuktikan dengan salah satu kesuksesan 

Islandia memenangkan The Euro Effie Grand Prix pada tahun 2011 dan tahun 2016.  

Kemudian, pada brand communication, penekanan untuk mengetahui dan memahami 

brand identity perlu untuk dilakukan oleh setiap karyawan, sehingga setiap karyawan dapat 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap brand tersebut.
161

 Penulis kemudian dalam melihat 

nation branding bahwa tanggung jawab dari para stakeholders dan masyarakat domestik dapat 

terlihat ketika mereka mampu untuk bergerak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan dari nation 

branding yang dilaksanakan oleh negara mereka. Tujuan dari kampanye Inspired by Iceland 

yang diinisiasi pada tahun 2010 hingga tahun 2016 adalah untuk memperkuat citra Islandia 

sebagai destinasi pariwisata dunia, terutama sebagai destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi 

sepanjang tahun baik itu di musim panas,musim semi, musim gugur, ataupun musim dingin. 

Penulis disini melihat bahwa para stakeholders yang bergerak di bidang pariwisata seperti 

maskapai penerbangan Icelandair dan juga industry agensi travel kemudian melakukan promosi 

untuk menarik perhatian publik internasional, terutama turis asing.  
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Icelandair, maskapai penerbangan terbesar di Islandia, pada tahun 2010 menyumbang 

sedikitnya 125 juta krona dalam pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland.
162

 Tidak hanya itu, 

Icelandair sendiri juga kemudian melakukan beberapa aktivitas promosi seperti Icelandair Stop 

Over untuk menarik minat turis asing melakukan kunjungan ke Islandia.
163

 Walaupun aktivitas 

tersebut dilakukan di luar kampanye Inspired by Iceland, namun upaya tersebut menunjukkan 

tanggung jawab dari Icelandair untuk menyukseskan tujuan dari pemerintah Islandia dalam 

memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia. Di sisi lain, hingga tahun 2016, 

Icelandair tetap menjalin kerjasama dengan Pemerintah Islandia dalam aktivitas Inspired by 

Iceland.
164

   

Tidak hanya Icelandair, beberapa travel agencies kemudian juga ikut berperan untuk 

mempromosikan Islandia sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi turis. Dalam 

pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland, ada beberapa travel agencies di Islandia yang 

kemudian ikut berpartisipasi dalam  pelaksanaan kampanye tersebut, seperti Tour.is, Terra Nova, 

Nordic Visitor, GJ Travel, dan lain sebagainya.
165

 Untuk mendukung upaya promosi yang 

dilakukan Pemerintah Islandia melalui kampanye Inspired by Iceland, beberapa travel agencies 

ini kemudian juga melakukan kegiatan promosi untuk menarik minat turis asing. Penulis 

kemudian mengambil contoh Nordic Visitor, dimana dalam mendukung tujuan pemerintah 

Islandia untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi 

sepanjang tahun, travel agencies ini membuat beberapa paket perjalanan yang dapat dillakukan 
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turis, terutama pada musim dingin.
166

 Paket perjalanan itu diantaranya seperti  Iceland Winter 

World, Northern Lights City Break, Highland Winter Adventure, dan Christmas with The Locals 

in North Iceland. Tidak hanya Nordic Visitor, agensi lain seperti Tour.is kemudian membuat 

promosi perjalanan musim dingin di Islandia yang berbeda dengan agensi Nordic Visitor. Paket 

perjalanan yang dibuat oleh Tour.is pada musim dingin diantaranya adalah Winter Break in 

Iceland, Christmas in Reykjavik, Northern Lights, Nature, Snowmobiling and Glacier Hike, dan 

lain sebagainya.
167

 

Tidak hanya ikut dalam mempromosikan Islandia sebagai destinasi pariwisata,berbagai 

macam travel agencies yang bergerak dalam sektor pariwisata di Islandia tentunya memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang ditujukan kepada konsumen 

mereka, khususnya turis yang datang berkunjung ke Islandia. Penulis melihat bahwa baik atau 

buruknya pelayanan dari suatu travel agencies akan mempengaruhi pengalaman turis selama 

mereka melakukan aktivitas pariwisata di Islandia, dan juga dapat mempengaruhi keputusan 

mereka untuk datang berkunjung ke Islandia. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, ada 

beberapa travel agencies yang memiliki reputasi baik dalam memberikan pelayanan terhadap 

turis seperti Tour.is, Nordic Visitor, Iceland Travel, Iceland Tours, dan sebagainya. Reputasi ini 

dapat dilihat dalam beberapa review yang ditampilkan di website Trip Advisor. Dalam website 

Trip Advisor, berbagai review kemudian ditulis untuk menggambarkan pelayanan yang 

didapatkan dari travel agencies, dimana beberapa agensi seperti Tour.is,
168

 Nordic Visitor,
169

 dan 
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Iceland Travel,
170

 mendapatkan certificate of excellence dengan nilai 5 yang merupakan nilai 

tertinggi. Reputasi baik yang ditunjukkan oleh beberapa agencies ini kemudian memperlihatkan 

bahwa travel agencies yang bergerak dalam sektor pariwisata di Islandia memiliki rasa tanggung 

jawab untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata. Travel agencies ini 

kemudian tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan Islandia sebagai 

destinasi pariwisata dengan penawaran paket liburan yang menarik, namun juga mereka 

memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga mampu memberikan 

kepuasan bagi turis asing yang melakukan aktivitas wisata di Islandia.  

Kemudian, key levels yang terakhir dalam membangun brand commitment adalah brand 

leadership. Brand leadership menekankan pada peran dari atasan untuk memberi contoh kepada 

pada bawahan mereka untuk dapat bertindak sesuai dengan brand identity yang dibangun baik 

itu di level makro ataupun mikro.
171

 Di Islandia sendiri, presiden merupakan pemimpin negara 

dan berperan dalam membuat rumusan kebijakan bagi Islandia bersama dengan lembaga 

legislatif.
172

 Pada tahun 2011, Presiden Ólafur Ragnar Grímsson mengirim pesan kepada 

masyarakat di Islandia yang ditampilkan dalam sebuah video yang ditampilkan pada website 

Inspired by Iceland.
173

 Dalam video tersebut, Presiden Ólafur mendorong masyarakat Islandia 

untuk mengundang turis ke rumah mereka, melakukan makan bersama, dan mengajak turis yang 
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datang untuk bersama-sama merasakan sensasi keindahan yang ada di Islandia.
174

  Tidak hanya 

itu, President Ólafur kemudian juga melakukan hal serupa dimana dia mengundang turis asing 

untuk datang dan makan bersama di kediamannya.
175

 

Upaya Presiden Ólafur untuk mempersilahkan turis asing berkunjung ke kediamannya 

kemudian diikuti oleh walikota Reykjavik dan menteri pariwisata Islandia untuk melakukan hal 

yang serupa.
176

 Tidak lama kemudian, sekitar sepertiga dari penduduk Islandia kemudian secara 

sukarela membuka rumah mereka dan mengundang turis agar datang berkunjung ke rumah 

mereka.
177

 Frosti Johnsson, salah seorang warga Islandia yang setuju berpartisipasi dalam 

kampanye ini, mengatakan bahwa masyarakat Islandia sendiri mempunyai kebanggaan untuk 

menjadi “Icelandic”, dan hal itu yang kemudian mendorong mereka untuk berbagi pengalaman 

tentang cara hidup mereka serta berbagi pengetahuan tentang keindahan yang terdapat di 

Islandia.
178

 Undangan dari masyarakat lokal Islandia ini kemudian dapat diakses di website 

Inspired by Iceland. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis disini melihat bahwa Pemerintah Islandia melalui 

Presiden Ólafur mencoba memberikan contoh bagaimana cara masyarakat Islandia mendukung 

pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland pada tahun 2011. Contoh ini kemudian 

didemonstrasikan untuk mendorong masyarakat di Islandia agar melakukan hal yang sama, 

sehingga masyarakat Islandia memiliki kesadaran bahwa mereka juga merupakan bagian dari 

aktivitas branding yang dilakukan Pemerintah Islandia. Upaya ini kemudian berhasil mendorong 
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setiap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye Inspired by Iceland, dimana 

Menteri Pariwisata, walikota Reykjavik, hingga masyarakat biasa yang ada di Islandia secara 

sukarela mengundang turis ke rumah mereka sehingga turis asing dapat merasakan pengalaman 

dan interaksi secara langsung dengan masyarakat yang ada di Islandia.  

Program Iceland Invitation ini kemudian penulis lihat sebagai sebuah upaya yang bagus 

untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bagaimana kepentingan serta tujuan yang ingin 

dicapai oleh negara. Partisipasi masyarakat dalam program ini kemudian memperlihatkan bahwa 

masyarakat Islandia mempunyai kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi pada program 

yang dilaksanakan oleh pemerintah mereka, dimana program tersebut kemudian dapat 

merefleksikan citra negara mereka pada masyarakat internasional.  Namun, penulis disini tidak 

melihat adanya upaya brand leadership yang dilakukan dalam kampanye Inspired by Iceland 

pasca selesainya program Iceland Invitation tahun 2011. 

5.7  Diaspora Mobilization 

 Dalam bukunya, Keith Dinnie menjelaskan bahwa kaum diaspora merupakan salah satu 

bagian dari pelaksaan nation branding suatu negara. Kaum diaspora ini kemudian dapat 

mengenalkan budaya atau memberikan informasi mengenai negara asal mereka kepada 

masyarakat negara tempat dimana mereka tinggal. Dalam hal ini, pemerintah suatu negara 

kemudian dapat mengelola kaum diaspora sehingga kaum diaspora yang berada di luar negeri 

dapat bertindak sesuai dengan tujuan dari nation branding yang dilakukan. 

 Berdasarkan pengamatan penulis, walaupun memiliki penduduk yang berjumlahsedikit, 

setiap tahunnya terdapat beberapa penduduk Islandia yang melakukan emigrasi ke luar negeri.  

Berdasarkan data yang didapat dari Statice Iceland, setiap tahunnya rata-rata sebanyak 2000 ribu 



- 4000 orang melakukan emigrasi ke luar negeri sejak tahun 1986 hingga tahun 2016.
179

 Selain 

itu, masyarakat Islandia sendiri memiliki kecenderungan melakukan emigrasi ke negara-negara 

di kawasan Scandinavia seperti Swedia, Filipina, Norwegia.
180

 Namun, jika melihat 

menggunakan data dari OECD, masyarakat Islandia ternyata banyak yang bermukim di Amerika 

Serikat dengan total mencapai 9,1 ribu orang.
181

 Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar 

jika dibandingkan negara-negara lain yang menjadi tujuan emigrasi dari masyarakat islandia 

seperti Denmark (7,1 ribu), Norwegia ( 5 ribu), dan Swedia (3,6 ribu).
182

  

 Dengan cukup banyaknya masyarakat diaspora yang ada di luar negeri tentu mampu 

untuk membantu negara Islandia dalam pelaksanaan nation branding. Namun, penulis disini 

tidak melihat adanya upaya dari pemerintah Islandia untuk melakukan pemberdayaan dan 

manajemen masyarakat diaspora mereka yang berada di luar negeri, dimana penulis tidak 

menemukan adanya lembaga atau asosiasi yang dibuat oleh Pemerintah Islandia untuk 

mengkoordinir masyarakat diaspora mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurang 

berkontribusinya masyarakat diaspora Islandia terhadap perekonomian di Islandia, dimana 

jumlah remittances hanya berkontribusi sebanyak 1,005% pada tahun 2016,
183

 sehingga 

pemerintah tidak terlalu menaruh perhatian terhadap komunitas diaspora yang berada di luar 

negeri. 

 Namun, walaupun Pemerintah Islandia sendiri tidak melakukan koordinir kaum diaspora 

yang ada di luar negeri, penulis disini menemukan beberapa organisasi dan asosiasi diaspora 

                                                 
179

 Statistice Iceland, “External Migration by Sex, Countries and Citizenship 1986-2016”, diakses dari 

http://px.hagstofa.is/pxen/sq/423572e7-ae4c-4653-8b0f-7bc51bb71533 pada tanggal 7 Februari 2018 
180

 Ibid 
181

 OECD, 2015, “Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diaspora 2015”, hal.218 
182

 Ibid 
183

 World Bank, “Iceland Personal Remittances, received (% of GDP)”, diakses dari 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=IS pada tanggal 7 Februari 2018 

http://px.hagstofa.is/pxen/sq/423572e7-ae4c-4653-8b0f-7bc51bb71533
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=IS


yang terbentuk di beberapa negara. Salah satu contohnya adalah organisasi The Icelandic Society 

in London yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat ikatan masyarakat 

Islandia yang ada di London, serta mempertahankan hubungan dengan negara asal mereka yaitu 

Islandia.
184

 The Icelandic Society ini sendiri merupakan organisasi yang mendapatkan sponsor 

dari maskapai penerbangan Icelandair dan bergerak dengan mengadakan berbagai kegiatan yang 

dapat dinikmati kaum diaspora Islandia dan masyarakat umum yang berada di London .
185

 Salah 

satu contohnya kegiatan yang diadakan oleh organisasi ini adalah perayaan memperingati hari 

kemerdekaan Islandia yang jatuh setiap tanggal 17 Juni, dimana pada acara tersebut terdapat 

pengenalan makanan khas dari Islandia serta rangkaian acara lainnya untuk memeriahkan 

peringatan hari kemerdekaan tersebut.
186

 Di samping perayaan hari kemerdekaan, organisasi ini 

kemudian mengadakan beberapa acara lain untuk memperkenalkan budaya dan informasi 

mengenai Islandia seperti  Iceland Acapella, Christmas Party and Christmas Ball, The Day of 

Icelandic Language Celebration, dan lain sebagainya.
187

 

Berdasarkan hal tersebut, Penulis disini memandang bahwa dengan adanya 

penyelenggaraan berbagai acara serta kegiatan yang diinisiasi oleh the Icelandic Society in 

London ini dapat memperkuat rasa nasionalisme dari kaum diaspora Islandia yang ada berada di 

London. Di sisi lain, kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat 

diaspora Islandia yang ada di London dimana mereka kemudian dapat berkumpul dan  bertemu 

dengan teman-teman mereka sehingga mereka dapat merasa seperti di rumah. Selain itu, 

berbagai kegiatan yang diadakan oleh organisasi ini dapat menjadi momen untuk 

memperkenalkan segala hal dan informasi yang berkaitan dengan Islandia kepada masyarakat 
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umum yang ada di London. Namun, penulis disini tidak melihat adanya campur tangan langsung 

dai Pemerintah Islandia untuk mengkoordinir the Icelandic Society in London untuk berperan 

dalam membantu pemerintah untuk mempromosikan kampanye Inspired by Iceland yang 

menjadi nation branding mereka. Pemerintah Islandia hanya memasukkan informasi mengenai 

organisasi ini pada website Iceland.is.  Hal ini sangat disayangkan mengingat kota London 

merupakan salah satu target market dari kampanye Inspired by Iceland, dan penulis menilai 

bahwa Pemerintah Islandia seharusnya dapat memaksimalkan kehadiran the Icelandic Society in 

London untuk membantu Pemerintah memperkenalkan sekaligus mempromosikan citra Islandia 

sebagai destinasi pariwisata. 

5.8  Nation Days   

Variabel nation days merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan nation 

branding bagi sebuah negara. hal ini dikarenakan perayaan pada nation days dapat sebagai ajang 

promosi dan pemasaran bagi sebuah negara untuk memperkenalkan segala aspek yang dimiliki 

sebuah negara kepada publik internasional. Nation days disini tidak hanya merujuk pada 

perayaan hari kemerdekaan suatu negara saja. Perayaan hari besar lain seperti perayaan natal 

ataupun perayaan menjelang pergantian tahun juga dapat digunakan negara untuk 

mempromosikan negara mereka sehingga dapat menarik ketertarikan dari publik internasional. 

hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Islandia, dimana di Islandia sendiri terdapat beberapa 

hari besar yang selalu memikat minat turis asing untuk datang berkunjung ke negara mereka 

seperti perayaan Iceland Indepedence Day, Perayaan pada masa natal, dan perayaan New Years’s 

Eve.
188
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 Perayaan hari kemerdekaan Islandia tiap tahunnya diperingati pada tanggal 17 Juni.
189

 

Pada tanggal ini, berbagai acara, kegiatan, dan festival diadakan untuk memperingati 

merdekanya Islandia dari pemerintahan Danish pada tahun 1944.
190

 Setiap tahun, perayaan hari 

kemerdekaan Islandia ini diselenggarakan di pusat kota Reykjavik, dimana perayaan tersebut 

biasanya dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam.
191

 Perayaan ini dimulai dengan dentang 

lonceng yang dibunyikan di setiap gereja yang berada di kota Reykjavik, kemudian dilanjutkan 

dengan upacara seremonial yang disertai penghormatan terhadap pahlawan kemerdekaan 

Islandia, Jón Sigurðsson.
192

 Acara peringatan hari kemerdekaan Islandia juga dimeriahkan oleh 

penampilan parade, dance, teater, fashion show, band, serta penampilan Fjallnoka.
193

 Fjallnoka 

sendiri merupakan representasi wanita gunung Islandia di masa lalu yang menggambarkan 

semangat dan alam yang dimiliki Islandia dan Fjallnoka sendiri merupakan simbol perjuangan 

masyarakat Islandia dalam meraih kemerdekaan.
194
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Sumber: Icelandair Hotels
195

 

 Pada hari kemerdekaan tersebut, tidak hanya di ibukota Reykjavik, seluruh wilayah di 

Islandia juga mengadakan peringatan hari kemerdekaan dengan kegiatan perayaan menggunakan 

versi mereka masing-masing. Di kota Akureyri, rumah-rumah dihiasi dengan pemasangan 

bendera nasional dari Islandia.
196

 Kemudian, berbagai macam festival dan acara diadakan seperti 

parade marching band dan pramuka dari pusat kota menuju alun-alun kota, sailing with the oak 

boat events yang dapat diikuti oleh semua penduduk kota Akureyri dan turis yang hadir, 

penampilan teater dan puisi, hingga acara musik yang dimeriahkan oleh artis lokal dari Akureyri. 

Perayaan di kota Akureyri tersebut dimulai dari jam 1 siang hingga menuju dinihari waktu 

setempat. 

 Selain melakukan perayaan hari kemerdekaan di dalam negeri, Pemerintah Islandia 

sendiri juga kerapkali mengadakan perayaan untuk menyambut hari kemerdekaan di luar negeri. 

Contohnya adalah perayaan hari kemerdekaan islandia yang diselenggarakan di Toronto, Canada 

pada tahun 2014.
197

 Perayaan hari kemerdekaan Islandia di Toronto tersebut diselenggarakan di 

Aimos Waites Park pada tanggal 17 Juni 2014, dari pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Untuk 

memeriahkan perayaan tersebut, perwakilan pemerintah Islandia di Kanada kemudian 

menyediakan beberapa macam aktivitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung seperti viking 

games yang merupakan permainan khas dari Islandia, ping-pong, a potluck, dan sing-a-long. 

Walaupun perayaan di Toronto ini tidak semegah seperti perayaan di Islandia, namun upaya 

Pemerintah Islandia untuk merayakan hari kemerdekaan di luar negeri dapat memperkenalkan 
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Islandia kepada masyarakat Kanada. Selain itu, perayaan tersebut juga dapat menumbuhkan rasa 

cinta tanah air warga Islandia yang berada di luar negeri, khususnya di Toronto, Kanada. 

 Selain perayaan hari kemerdekaan, perayaan natal merupakan salah satu perayaan hari 

besar yang penting bagi Islandia. Di Islandia sendiri, perayaan natal dilaksanakan selama 3 hari, 

dimana perayaan ini dimulai dari tanggal 24 Desember dan berakhir pada tanggal 6 Januari.
198

 

Perayaan natal di Islandia juga menjadi ajang bagi masyarakat di Islandia untuk saling 

berkunjung ke keluarga mereka dan saling mengirim kartu ucapan natal.
199

 Berbeda dengan 

tempat lain di dunia, Islandia memiliki 13 sinterklas, atau dalam bahasa Islandia disebut dengan 

Yule Lads.
200

 Yule Lads tersebut digambarkan tinggal di pengunungan dan mereka akan turun 

satu persatu ke kota dari tanggal 12 hingga 24 Desember untuk memberikan hadiah kecil kepada 

anak-anak.
201

 

Di Islandia sendiri, turis yang datang dapat merasakan sensasi menikmati natal dengan 

nuansa yang berbeda, dimana natal di Islandia selalu dibarengi dengan periode musim dingin.
202

 

Pada periode ini, terdapat beberapa penawaran ataupun promosi yang dilakukan travel agent 

untuk melakukan tur perjalanan dalam rangka menikmati atraksi turis di Islandia pada musim 

dingin, salah satu contohnya 3 day tour South Coast Northern Lights, Jokulsarson Ice Cave, 

Golden Circle, & Glacier Hiking.
203

 Tur perjalanan ini kemudian menawarkan paket akomodasi 
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mulai dari penginapan, kendaraan, hingga perlengkapan untuk memanjat glacier dan eksplorasi 

gua es yang berada di kawasan Selatan Islandia.
204

  

Kemudian, jika turis enggan untuk menghabiskan waktu dengan mengikuti tur, turis 

dapat menikmati beberapa aktivitas dan acara yang diselenggarakan di Islandia pada perayaan 

natal. Di kota Reykjavik sendiri, terdapat beberapa konser musik baik berupa penampilan band 

maupun paduan suara lokal yang ada di Islandia.
205

 Turis yang datang juga dapat berbelanja di 

beberapa department store, ataupun melakukan ice skating yang dapat dilakukan di danau 

Tjörnin yang terletak di pusat kota.
206

  

Perayaan natal di Islandia kemudian selalu disertai dengan perayaan menyambut 

pergantian tahun baru, atau yang disebut dengan New Years Eve. Di Islandia sendiri, masyarakat 

lokal banyak menghabiskan uang mereka untuk membeli kembang api maupun petasan.
207

 Di 

Islandia, Pemerintah tidak mempunyai aturan khusus bagi pembeli kembang api ataupun petasan, 

sehingga masyarakat lokal maupun turis asing yang berada di Islandia dapat membeli barang 

tersebut sebanyak yang diinginkan.
208

 Pesta kembang api di Islandia memiliki keunikan 

tersendiri, dimana masyarakat Islandia mempunyai tradisi memulai pesta kembang api dengan 

berkumpul di api unggun dan berkumpul bersama teman-teman mereka pukul 8 malam.
209

 

Kemudian, sekitar pukul 22.30, masyarakat kembali ke rumah mereka masing-masing untuk 

menonton comedy show yang ditayangkan di channel RUV.
210

 Kebiasaan untuk melihat acara 
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comedy show menjelang pergantian tahun ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Islandia 

sejak tahun 1996. Menjelang tengah malam, masyarakat Islandia kemudian keluar dari rumah 

mereka dan melanjutkan pesta kembang api yang lebih meriah.
211

 

Di kota Reykjavik, terdapat beberapa spot yang dapat digunakan untuk menikmati pesta 

kembang api. Lokasi tersebut diantaranya adalah di area sekitar gereja Hallgrímskirkja dan di 

area sekitar gereja Perlan.
212

 Selain lokasi tersebut, spot rekomendasi lain di kota Reykjavik 

untuk menikmati pesta kembang api adalah di kawasan danau Tjörnin dan di sekitar kawasan 

Harpa Concert Hall.
213

 Di samping itu, masyarakat lokal maupun turis asing kemudian dapat 

menikmati acara pertunjukkan kembang api dengan mengikuti tur untuk berlayar menikmati 

pesta kembang api dari kapal pesiar,
214

 atau mengikuti tur untuk menikmati tradisi berkumpul di 

api unggun yang besar dalam setiap merayakan malam pergantian tahun.
215
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Sumber: www.icelandtravel.is 

Selain perayaan beberapa hari besar, di Islandia sendiri terdapat beberapa festival yang 

dapat menjadi daya tarik bagi turis asing. Beberapa kegiatan tersebut merupakan festival yang 

bertemakan seni dan musik seperti Iceland Airwaves, Secret Solstice, Reykjavik Art Festival, dan 

beberapa festival yang memperkenalkan budaya di Islandia seperti Reykjavik Pride dan Food 

and Fun Festivals.
216

 Beberapa festival ini bahkan sudah memiliki reputasi yang bagus di dunia 

internasional, sehingga penyelenggaraannya kemudian mampu menarik perhatian masyarakat 

internasional untuk datang berkunjung ke Islandia. 

Iceland Airwaves merupakan salah satu contoh salah satu festival musik bertaraf 

internasional yang diselenggarakan di Islandia. Dalam tiap tahunnya, Iceland Airwaves 

dilaksanakan pada bulan November dan  menghadirkan beberapa line up musisi papan atas dunia 

yang mampu menarik minat masyarakat internasional untuk datang ke Islandia.
217

 Iceland 

Airwaves sendiri kemudian tidak hanya mendatangkan musisi internasional, akan tetapi 

kemudian turut mengundang musisi lokal dari Islandia untuk ikut meramaikan perhelatan festival 
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tersebut.
218

 Dari sisi pengunjung, Iceland Airwaves ini mampu meningkatkan jumlah turis asing 

yang berkunjung ke Islandia. pada tahun 2010, festival ini berhasil menarik 2215 ribu turis asing 

berkunjung ke Islandia, dan meningkat menjadi 5046 ribu pada tahun 2014.
219

 Di sisi lain, 

masyarakat internasional yang datang untuk menyaksikan festival Iceland Airwaves kemudian 

juga melakukan kunjungan ke beberapa spot wisata di Islandia seperti Blue Lagoon, museum, 

dan Golden Circle.
220

 Hal ini menunjukkan adanya dampak positif secara tidak langsung yang 

diakibatkan oleh perhelatan festival tersebut, dimana masyarakat asing kemudian tidak hanya 

tertarik dengan festival tersebut, akan tetapi juga memiliki ketertarikan untuk melakukan 

aktivitas pariwisata selama mereka berada di Islandia. 

Selain festival musik seperti Iceland Airwaves, festival seperti Food and Fun dan 

Reykjavik Pride menjadi salah satu festival yang mampu menghadirkan beberapa keunikan yang 

dimiliki Islandia. Food and Fun merupakan festival yang diadakan pada bulan Maret, yang 

memberikan keleluasaan bagi pengunjung untuk mencicipi cita rasa kuliner Islandia.
221

 

Pengunjung disini kemudian dapat mengunjungi beberapa restauran yang ada di Islandia untuk 

menikmati beberapa sajian makanan yang dibuat oleh beberapa chef terkenal yang diundang 

selama pelaksanaan festival tersebut.
222

  Festival ini kemudian berhasil untuk menarik minat turis 
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untuk datang berkunjung ke Islandia dan juga berhasil menarik perhatian beberapa jurnalis dari 

beberapa media asing untuk meliput pelaksanaan festival tersebut.
223

 

Selain Food and Fun Festival, di Islandia sendiri terdapat festival yang kemudian 

mendukung eksistensi keberadaan masyarakat yang ada di Islandia yang memiliki orientasi seks 

sedikit berbeda secara umum seperti lesbian, gay, bisexual, dan Transgender (LGBT).
224

 Festival 

ini diadakan pada bulan Agustus dan pertama kali diadakan pada tahun 1999, dimana dalam 

setiap festival ini terdapat beberapa parade yang kemudian dihadiri oleh semua lapisan 

masyarakat yang ada di Islandia.
225

 Dalam tiap tahunnya, Reykjavik Pride mampu menarik 

sekitar 100 orang dari segala penjuru dunia untuk datang berkunjung dan menikmati festival 

tersebut. Walaupun festival ini hanya mampu menarik sedikit kedatangan turis, namun dengan 

diadakannya festival ini setiap tahunnya menunjukkan keunikan dari negara Islandia yang 

memiliki tingkat toleransi begitu tinggi terhadap kaum yang memiliki orientasi seks yang 

berbeda dari orang pada umumnya. Di sisi lain, dengan adanya festival ini mampu memberikan 

dampak positif terhadap citra Islandia sebagai destinasi pariwisata yang mampu memberikan 

kenyamanan dan keleluasaan bagi individu yang memiliki orientasi seks berbeda untuk 

melakukan kegiatan pariwisata.  

 Banyaknya festival, kegiatan, aktivitas, dan keunikan dalam perayaan hari kemerdekaan, 

natal, serta perayaan  pergantian tahun yang terdapat di Islandia kemudian membuat Pemerintah 

Islandia sendiri menyertakan hari-hari besar tersebut dalam website kampanye Inspired by 
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Iceland.
226

 Hal ini dikarenakan perayaan pada momen-momen tersebut dapat menjadi daya tarik 

bagi turis asing dalam melihat Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia. Contohnya saja 

perayaan natal dan perayaan pergantian tahun baru di Islandia yang memiliki tradisi yang 

berbeda di negara lainnya, dimana terdapat 13 sinterklas, waktu yang panjang dalam menikmati 

momen natal, serta pesta kembang api yang dipadu dengan tradisi lokal membuat Islandia 

memiliki keunikan yang layak untuk dinikmati oleh turis asing yang datang berkunjung disana. 

Di samping itu, beberapa perayaan hari besar di Islandia juga dapat memberikan dampak positif 

bagi penguatan citra Islandia sebagai destinasi pariwisata yang tidak hanya memiliki keindahan 

alam yang dapat digunakan sebagai daya tarik bagi wisatawan, namun memiliki beberapa 

perayaan hari besar yang dapat menjadi opsi bagi turis asing untuk menikmati aktivitas 

pariwisata di Islandia. 

5.9  The Naming of Nation Brand 

 Setiap negara di dunia memiliki penamaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

Hal itu bertujuan untuk membedakan negara tersebut dengan negara lain, dan tentunya menjadi 

sebuah identitas yang menjadi ciri dari negara tersebut. Kemudian, pemberian nama sebuah 

nation branding sebuah negara seringkali kemudian menyertakan nama dari negara tersebut, 

sehingga publik internasional dapat mengetahui aktor dari pelaksanaan nation branding tersebut. 

Dalam studi kasus pelaksanaan nation branding Islandia, pemberian nama Inspired by Iceland 

pasti memiliki maksud dan tujuan  tertentu yang ingin disampaikan oleh Pemerintah Islandia 

kepada publik internasional. Namun, sebelum memaparkan penamaan dari kampanye Inspired by 

Iceland, penulis disini akan terlebih dahulu menjelaskan tentang penamaan dari negara Islandia. 

                                                 
226

 Inspired by Iceland, “Music, Film, and Fashion Festival in Iceland”, diakses dari 

https://www.inspiredbyiceland.com/things-to-do/culture/festivals/ pada tanggal 11 Januari 2018 

https://www.inspiredbyiceland.com/things-to-do/culture/festivals/


 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa versi mengenai 

penamaan Iceland yang kemudian diidentikkan dengan negara Islandia. Berdasarkan buku the 

settlement of Iceland,pulau  Islandia terlebih dahulu oleh bangsa Norwegia yang bernama 

Naddod the Viking. Penemuan pulau Islandia oleh Naddod dilakukan secara tidak sengaja ketika 

dia melakukan pelayaran menuju kepulauan Faroe.
227

 Setelah tiba di pulau tersebut, Naddod 

tidak me nemukan adanya tanda-tanda aktivitas masyarakat di pulau Islandia. Naddod kemudian 

menamakan pulau tersebut dengan sebutan Snowlands.
228

 Tidak hanya oleh Naddod, Islandia 

sendiri kemudian ditemukan oleh seorang bangsa Swedia yang bernama Gardar Svavar. Dia 

kemudian menetap selama beberapa saat di Islandia, dan kemudian menamakan pulau tersebut 

dengan Gardar‟s Holme.
229

 

Penemuan pulau yang dinamakan dengan Galdar‟s Holme kemudian memotivasi  Flóki 

Vilgerðarson, atau yang dikenal dengan nama Hrafna-Flóki, untuk pergi mencari keberedaan dari 

pulau tersebut.
230

 Dalam proses untuk menemukan Galdar‟s Holme, Flóki menggunakan 3 gagak 

yang diterbangkan ke 3 arah yang berbeda. Kedua dari ketiga gagak yang diterbangkan 

kemudian kembali ke kapal Flóki , dan satu gagak lagi kemudian terbang ke arah dimana pulau 

itu ditemuka. Flóki kemudian berlayar ke arah gagak tersebut dan pada akhirnya menemukan 

letak dari Islandia.
231

  Setibanya di Islandia, Flóki lalu memutuskan untuk menjelajah tempat 

tersebut, dimana kemudian dia berhasil mendaki gunung di Westfjords dan menemukan tempat 
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itu yang dipenuhi oleh banyak bongkahan es. Berdasarkan hal tersebut, Flóki kemudian 

menamakan pulau tersebut dengan sebutan Iceland,
232

 

Pemberian nama Iceland yang diberikan oleh Flóki ini sampai sekarang menjadi nama 

resmi dari negara Islandia. Pada beberapa program nation branding yang dilakukan oleh 

Pemerintah Islandia, nama Iceland selalu disertakan untuk memberikan identitas dari 

pelaksanaan program nation branding yang dilakukan, dimana salah satunya adalah kampanye 

Inspired by Iceland. Kampanye Inspired by Iceland sendiri dilaksanakan dengan ide untuk 

menginspirasi masyarakat untuk menyebarkan berbagai cerita positif mengenai Islandia dan 

menciptakan army of fans untuk menyebarkan berita, cerita, dan pesan positif tersebut melalui 

berbagai sosial media dan pendekatan PR yang kemudian diintegrasi ke dalam aktivitas 

pemasaran.
233

 Ide tersebut kemudian dikombinasikan dengan slogan “Icelanders enjoy nature 

as they have done the last 1,100 years, Iceland has never been more alive and now is the time 

to experience the country”.
234

 Ide untuk menginspirasi masyarakat melalui kampanye Inspired 

by Iceland ini kemudian terbukti dengan pernyataan dari beberapa tokoh yang terinspirasi 

dengan Inspired by Iceland dan kemudian menceritakan pengalaman serta pandangan mereka 

terhadap Islandia, seperti Yoko Ono,
235

 Eric Clapton,
236

  Viggo Mortensen,
237

 Jack 
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Sichterman,
238

 dan sebagainya. Tidak hanya dari beberapa tokoh dunia tersebut, masyarakat 

dari beberapa negara seperti kemudian juga membuat beberapa video demonstrasi dimana 

mereka juga terinspirasi oleh Inspired by Iceland. 

Pelaksanaan Kampanye Inspired by Iceland kemudian dilanjutkan hingga mencapai tahun 

2016. Selama dalam kurun waktu 2010 hingga 2016, beberapa program promosi dan pemasaran 

yang berbeda kemudian dijalankan Pemerintah Islandia di bawah umbrella brand dari kampanye 

Inspired by Iceland. Pada tahun 2011-2012, gagasan pelaksaan program Honorary Icelanders 

sendiri tidak lain untuk merasakan keramahtamahan dan suasana kekeluargaan secara langsung 

dari masyarakat Islandia yang ditujukan kepada turis asing.
239

 Kemudian, pada tahun 2012-2013, 

program Iceland yang diberi nama Iceland by Another Name dijalankan untuk menarik perhatian 

turis dengan ide untuk memberikan keleluasaan bagi turis asing untuk memberi nama lain untuk 

Islandia.
240

 Selanjutnya, program Secret of Iceland pada tahun 2013-2014 diinisiasi berdasarkan 

ide untuk memotivasi turis untuk merasakan alam, petualangan, serta budaya yang dapat 

dinikmati dengan mempromosikan keunikan petualangan dan aktivitas pariwisata yang dapat 

dinikmati di Islandia.
241

  

Aktivitas Inspired by Iceland kemudian tidak terhenti sampai pada tahun 2014. Di tahun 

2015, Pemerintah Islandia kemudian menciptakan program baru yang disebut dengan Ask 

Gudmundur. Ask Gudmundur ini kemudian program yang diklaim oleh pemerintah Islandia 

sebagai program yang dapat menggantikan peran mesin pencarian seperti Google dalam mencari 

informasi yang berkaitan dengan Islandia.
242

 Dan yang terakhir, pada tahun 2016, Program 
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Iceland Academy diinisiasi oleh Islandia, dimana program ini bertujuan untuk memberikan 

edukasi dan pengetahuan bagi turis asing tentang tata cara untuk melakukan wisata di lingkungan 

negara Islandia dengan aman dan bertanggung jawab.
243

 Berdasarkan laporan aktivitas 

pemasaran dan branding yang dilakukan Pemerintah Islandia melalui kampanye Inspired by 

Iceland dalam kurun waktu tahun 2011-2016, kampanye ini dilaksanakan dengan tujuan utama 

untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi oleh turis 

sepanjang tahun.
244

  

Penulis disini melihat bahwa selama tahun 2010 hingga tahun 2016, Pemerintah Islandia 

menggunakan penamaan Inspired by Iceland untuk memberikan identitas dari pelaksanaan 

nation branding negara mereka. Penggunaan nama ini penulis lihat sebagai upaya yang tepat, 

dimana terdapat penyertaan kata Iceland pada Inspired by Iceland. Penyertaan kata Iceland ini 

sendiri dapat diidentikkan dengan tanah es, yang kemudian dapat memunculkan ketertarikan dan 

rasa penasaran masyarakat terhadap apa itu Iceland, terutama bagi masyarakat yang tidak begitu 

mengerti dan mengetahui negara Islandia. Dalam rangka menyukseskan kampanye Inspired by 

Iceland, beberapa program kemudian dihadirkan oleh Pemerintah Islandia untuk menciptakan 

identitas dan sisi unik Islandia sebagai destinasi pariwisata yang menawarkan berbagai panorama 

keindahan alam yang dibalut dengan kekayaan budaya yang dimiliki didalamnya. Melalui 

penamaan Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia juga dapat menunjukkan pada dunia bahwa 

negara yang hanya berpenduduk 330 ribu dapat memberikan inspirasi bagi siapa saja yang 

datang ke negara mereka. Di samping itu, penulis disini juga melihat bahwa kreativitas dan 

kerjasama publik Islandia bersama pemerintah dalam pelaksanaan kampanye ini  mampu 
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memberikan inspirasi yang kemudian memikat ketertarikan publik internasional untuk datang 

berkunjung ke Islandia. Hal ini kemudian dibuktikan dengan meningkatnya tingkat kesadaran 

publik internasional terhadap Islandia yang dibarengi dengan tren peningkatan jumlah turis asing 

yang berkunjung ke Islandia yang dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2016. 

5.10   Performance Measurements 

 Performa nation branding suatu negara pada dasarnya dapat dipantau menggunakan 

beberapa survey atau penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga swasta seperti Anhold-Gfk  

Nation Brand Index (NBI) dan lembaga Future Brand. Setiap lembaga ini mempunyai metode 

yang berbeda dalam menilai performa praktek nation branding yang dilakukan oleh suatu 

negara. Anhold-Gfk Nation Brand Index sendiri menggunakan kombinasi dari enam dimensi 

yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kekuatan dari citra nation brand sebuah negara.
245

 

Keenam dimensi tersebut terdiri dari governance, people, exports, tourism, culture & heritage, 

serta investments & immigration.
246

 Sementara, Future Brand menggunakan metode traditional 

quantitative market research yang menyertakan opini dari para ahli global.
247

 Penelitian tersebut 

kemudian dikombinasikan dengan data statistik yang berhubungan langsung dengan brand equity 

dari sebuah negara, dimana ukuran brand equity tersebut  dilihat dari aset brand, tingkat 

perkembangan brand, dan tingkat ekspansi dari brand tersebut.
248

 

 Dalam membahas studi kasus dari pelaksanaan nation branding yang dilakukan oleh 

Islandia, penulis memutuskan untuk tidak menggunakan Anholt-Gfk nation brand index dalam 

penelitian. Hal ini dikarenakan lembaga tidak banyak menyorot negara-negara yang tidak 
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termasuk dalam 10 besar peringkat dari nation brand index versi mereka. Selain itu, penulis juga 

tidak menemukan adanya summary report yang khusus diperuntukkan bagi Islandia, tidak seperti 

halnya negara lain yang mendapatkan summary report tentang performa nation brand yang sudah 

dilakukan seperti contoh Norwegia
249

 dan Selandia Baru.
250

 Penulis disini memutuskan untuk 

menggunakan penelitian yang dilakukan oleh lembaga Future Brand,dimana nation brand index 

pada penelitian yang dilakukan oleh lembaga ini lebih menyertakan banyak negara dalam tiap 

tahunnya. Selain menggunakan penelitian dari Future Brand, penulis disini juga akan 

menggunakan penelitian dari World Economic Forum dan Brand Finance. 

Berdasarkan data dari laporan Future brand tahun 2010, dari 110 negara yang 

ditampilkan di Future Brand, Islandia menduduki peringkat 24.
251

 Laporan Future Brand pada 

tahun 2010 ini juga menyebutkan bahwa Islandia menjadi salah satu negara rising star, dimana 

kategori rising star ini didapatkan dengan peningkatan brand awareness dan familiriaty dari 

negara tersebut.
252

 Peningkatan brand awaraness dan familiriarity dari Islandia pada tahun ini 

disebabkan oleh peristiwa erupsi gunung Eyjafjallajökul yang menyebabkan media-media asing 

kemudian memberitakan Islandia,
253

 dan pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland diluncurkan 

pasca terjadinya erupsi gunung tersebut. Islandia dalam laporan ini juga berhasil dikategorikan 

sebagai salah satu negara dari 10 negara terbaik yang memiliki penampakan alam yang natural 
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dan indah, negara dengan tingkat keamanan yang baik, dan negara dengan tingkat toleransi dan 

tingkat kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum yang tinggi.
254

  

 Kemundian, berdasarkan penelitian yang dilakukan Future Brand, peringkat Islandia pada 

Country Brand Index mengalami pasang surut pada rentang tahun 2011-2012. Survei  Future 

Brand pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Islandia menempati posisi ke 19, atau naik 5 

peringkat dari tahun sebelumnya.
255

  Peringkat ini kemudian turun pada tahun 2012, dimana 

Islandia mengalami penurunan 3 digit menjadi peringkat 22 dari 118 negara.
256

 Akan tetapi, 

penelitian Future Brand pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Islandia merupakan salah satu dari 

15 negara yang mendapat predikat Tomorrow’s Leading Country Brands.
257

 Future Brand 

kemudian mengidentifikasi bahwa Islandia sendiri memiliki pemerintahan yang mengedepankan 

kebijakan untuk meningkatkan tingkat kualitas, kepuasan, dan kompetitif dari masyarakat 

Islandia.
258

 Selain itu, dengan bantuan aktivitas promosi yang dilakukan maskapai penerbangan 

Icelandair, Islandia dapat memaksimalkan upaya mereka dalam menarik minat turis asing agar 

melakukan perjalanan wisata ke Islandia.
259

 

 Laporan Future Brand pada 2014-2015 kemudian memperlihatkan peringkat Islandia 

yang berada di posisi 15 dari 75 negara.
260

 Peringkat Islandia pada laporan ini merupakan 

peringkat tertinggi Islandia sejak Future Brand pertama kali mengeluarkan laporan mereka pada 
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tahun 2005. Namun, penjelasan dan pemaparan laporan country brand index pada tahun tersebut 

lebih detail membahas tentang nation brand dari peringkat teratas seperti Jepang, Swiss, Jerman, 

dan Swedia. Hal ini kemudian membuat penulis tidak dapat memberikan penjelasan lebih 

mendalam mengenai performa nation brand dari Islandia, karena keterbatasan data yang 

ditampilkan pada laporan Future Brand pada tahun 2014-2015. 

 Selain menggunakan penelitian dari Future Brand, penulis juga menggunakan penelitian 

Brand Finance, dimana lembaga ini menyediakan analisis mengenai dampak dari suatu citra dan 

reputasi negara terhadap konsumen dan investor.
261

 Pada tahun 2011, penelitian dari lembaga ini 

memposisikan Islandia pada peringkat 97 dari 100 negara, dengan rating AA-.
262

 Peringkat 

Islandia sendiri kemudian naik pada posisi 93 di tahun 2013 dengan rating A+.
263

 Peringkat 

Islandia kemudian kembali naik menjadi peringkat 90 pada tahun 2015, namun penelitian pada 

tahun ini tidak menyebutkan berapa rating dari nation brand Islandia.
264

 Namun, pada tahun 

2016, peringkat dari Islandia kemudian turun kembali pada posisi 93 dengan rating nation brand 

AAA-.
265

 

 Jika dilihat kembali, berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh Brand Finance, nilai 

dari nation brand dari Islandia selalu berada di angka yang rendah.  Dari sisi peringkat, Islandia 

selalu berada di antara peringkat 90 hingga peringkat 100 dari 100 negara. Namun, rendahnya 

peringkat ini ternyata tidak mempengaruhi peningkatan jumlah nation brand value dari Islandia . 
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pada tahun 2011, Brand Finance menunjukkan bahwa nation brand value dari Islandia bernilai 

sebanyak USD 9 miliar.
266

 Jumlah nation brand value dari Islandia kemudian meningkat menjadi 

USD 14 miliar pada tahun 2016.
267

 Peningkatan ini kemudian menunjukkan bahwa nation brand 

value dari Islandia meningkat sebanyak USD 5 miliar dalam kurun waktu 5 tahun. Jika 

dibandingkan dengan nation brand value negara peringkat pertama, nation brand value dari 

Islandia yang hanya 14 miliar pada tahun 2016 tentu berbeda jauh dengan AS yang memiliki 

nation brand value senilai USD 20.574 miliar.
268

 Namun, jika dibandingkan dari sisi performa 

peningkatan nation brand value, Islandia dan AS memiliki perbedaan peningkatan nation brand 

value yang tidak begitu jauh. Bahkan, peningkatan nation brand value dari China (peringkat 2) 

dan Jerman (peringkat 3) masih kalah oleh jumlah peningkatan yang ditunjukkan oleh Islandia.  

 Selain melihat menggunakan penelitian mengenai performa nation brand Islandia melalui 

lembaga Future Brand dan Brand Finance, penulis disini akan menggunakan laporan dari World 

Economic Forum (WEF) pada segmen Travel & Tourism Competitiveness Index. Keputusan 

penulis untuk menggunakan laporan dari World Economic Forum karena penelitian pada segmen 

Travel & Tourism Competitiveness Index bertujuan untuk mengukur faktor dan kebijakan yang 

dilakukan dalam mengembangkan sektor pariwisata di tiap negara.
269

 Dalam mengukur tingkat 

kompetitif pariwisata di tiap negara, World Economic Forum menggunakan 14 pilar yang terdiri 

dari policy and rules regulations, environmental sustainability, safety and security, health and 

hygiene, prioritazion of travel & tourism,  air transport infrastructure, ground transport 

infrastructure, tourism infrastructure, ICT infrastructure, price competitiveness in the T&T 

industry, human resources, affinity for travel & tourism, natural resources, dan cultural 
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resources.
270

 Empat belas pilar ini kemudian akan diukur menggunakan nilai yang mempunyai 

skala 1-7 untuk mengukur kompetitif aktivitas travel dan pariwisata dari masing-masing negara. 

 Namun, dari keempat belas pilar ini, penulis tidak akan menjabarkan semua pilar yang 

digunakan dalam penelitian yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Penulis disini hanya 

akan menjabarkan pilar-pilar yang mampu mempunyai hubungan kuat dalam rangka 

pelaksanaaan nation branding sebagai untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi 

pariwisata dunia. Oleh karena itulah, penulis disini tidak menyertakan pilar policy and rules 

regulations, health and hygiene, price competitiveness in the T&T industry, dan human 

resources dalam menjabarkan tingkat kompetitif Islandia dalam sektor travel dan pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Index 2011,
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,2013,
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dan 2015.
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 Berdasarkan dari data pada tabel di atas, pada tahun 2011, Islandia memperoleh nilai 5,4 

pada pilar environmental sustainability. Nilai ini kemudian turun menjadi 5,3 pada tahun 2013, 

dan turun kembali pada tahun 2015 menjadi 4,92. Kemudian, pada pilar safety and security, 

perolehan nilai Islandia pada tahun 2011 adalah 6,3. Nilai pada pilar inikemudian turun menjadi 

6,2 pada tahun 2013, dan kemudian membaik menjadi 6,5 pada tahun 2015. Pada pilar 

prioritazion of travel & tourism, di tahun 2011, Islandia mendapatkan nilai 6, yang kemudian 

meningkat menjadi 6,1 pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2015, nilai Islandia pada pilar 

tersebut turun menjadi 5,89.  

Pada pilar air transport infrastructure,  perolehan nilai Islandia selalu turun setiap 

tahunnya, dimana nilai pada tahun 2011 adalah 4,9, kemudian turun menjadi 4,8 pada tahun 

2013, dan turun kembali menjadi 4,67 pada 2015. Pada pilar ground transport infrastructure, 

perolehan nilai Islandia juga selalu turun setiap tahunnya, atau sama seperti yang terjadi di pilar 

air transport infrastructure. Pada tahun 2011, Islandia mendapatkan nilai 4,8, dan turun menjadi 

4,5 pada tahun 2013, dan 4,35 pada tahun 2015. Pada pilar tourism infrastructure, perolehan 

nilai pada tahun 2011 dan 2013 di pilar ini selalu sama, dimana di dua tahun ini Islandia 

memperoleh nilai 6,7. Namun perolehan nilai pada pilar ini harus turun pada tahun 2015 menjadi 

6,28. Pada pilar ICT infrastructure, pada tahun 2011, nilai Islandia pada pilar ini adalah 5,9, dan 

kemudian turun menjadi 5,5 pada tahun 2013, dan kemudian meningkat kembali menjadi 5,88 

pada tahun 2015.  

Selanjutnya, dalam pilar affinity for travel & tourism, Islandia mendapatkan nilai yang 

sama di tahun 2011 dan 2013, dimana nilai yang diberikan pada performa Islandia pada pilar ini 

adalah 5,5. Namun, pada laporan Travel & Tourism Competitiveness Index pada tahun 2015, 

                                                                                                                                                             
 



pilar ini tidak disertakan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, pada pilar natural 

resources, Islandia mendapatkan nilai 2,9 pada tahun 2011, dimana nilai ini kemudian meningkat 

menjadi 3,7 pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2015, nilai Islandia pada pilar ini harus turun 

menjadi 3,63. Pada pilar cultural resources, Islandia mendapat nilai 2,8 di tahun 2011 dan 2013. 

Namun perolehan nilai ini turun menjadi 1,5 di tahun 2015. 

Setelah menjabarkan perolehan nilai pada beberapa pilar yang terdapat pada laporan 

travel & tourism competitiveness index dalam rentang tahun 2011 hingga tahun 2015, penulis 

disini akan mencoba menganalisa tingkat kompetitif Islandia pada sektor pariwisata. Seperti 

yang diketahui, pelaksanaan nation branding Islandia melalui kampanye Inspired by Iceland 

yang dimulai pada tahun 2010 adalah untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi 

pariwisata dunia.
274

 Aktivitas dari kampanye ini kemudian terus dilakukan oleh pemerintah 

Islandia hingga mencapai tahun 2016. Disini penulis akan melihat keefektifan dari proses 

pemasaran dan promosi yang dilakukan pemerintah Islandia sepanjang tahun 2011 hingga tahun 

2015 menggunakan pilar prioritazion of travel & tourism. 

Menurut laporan WEF pada tahun 2011 hingga tahun 2015, Pemerintah Islandia terlihat 

sudah cukup memprioritaskan sektor pariwisata dalam agenda kebijakan negara mereka. Hal ini 

dapat terlihat pada peningkatan peringkat maupun nilai kompetitif Islandia pada indikator 

government prioritazion of t&t industry, dimana pada tahun 2011, Islandia masih berada di 

peringkat 51.
275

 Peringkat ini kemudian naik ke angka 31 pada tahun 2015.
276

 Di sisi lain, selama 

rentang waktu 5 tahun, Islandia mengalami peningkatan nilai kompetitif dalam segi keefektifan 

aktivitas marketing dan branding untuk menarik minat turis asing. Pada tahun 2011, Islandia 
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masih berada di peringkat 30 dari 139 negara dalam aktivitas marketing dan branding.
277

 

Keefektifan aktivitas marketing dan branding Islandia ini kemudian meningkat pada 2013, 

dimana Islandia berada di urutan delapan,
278

 dan kemudian naik 1 peringkat ke posisi tujuh pada 

tahun 2015.
279

 Keefektifan aktivitas marketing dan branding dari Islandia ini kemudian terbukti 

dengan terciptanya tren peningkatan jumlah turis asing di Islandia yang terjadi dalam rentang 

tahun 2011 hingga tahun 2015.  

Efektifnya aktivitas marketing dan branding dari Islandia ini kemudian menunjukkan 

bahwa citra Islandia di dunia internasional mulai menguat sebagai destinasi pariwisata. Namun, 

di sisi lain, Penulis melihat bahwa aktivitas marketing dan branding sendiri merupakan upaya 

mempresentasikan citra intangible dari Islandia. Citra intangible yang sudah terbentuk secara 

baik melalui proses pemasaran dan branding tersebut harus didukung dengan citra tangible yang 

berada di Islandia. Penulis disini melihat bahwa citra tangible tersebut dapat berupa penyediaan 

infrastruktur yang baik yang dapat mendukung aktivitas pariwisata seperti akses jalan raya, 

kualitas bandara, ketersediaan hotel dan persewaan kendaraan. Selain itu, keadaaan lingkungan 

dan tingkat keamanan di dalam negara tentu akan memberikan pengaruh terhadap keputusan 

turis asing untuk melakukan kunjungan ke suatu negara. Jika hal-hal tersebut dapat dimanajemen 

secara baik, maka citra tangible dan intangible tersebut akan menjadi kombinasi yang baik dalam 

memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata dunia. 

Pertama-tama, penulis akan melihat keadaan lingkungan di Islandia menggunakan pilar 

environmental sustainability. Environmental sustainability sendiri merupakan pilar yang 

mengukur performa negara dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka sehingga negara 
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tersebut tetap bisa menjadi destinasi yang ataktif di masa depan.
280

 Berdasarkan dari data tabel 

nilai Islandia pada laporan WEF, nilai kompetitif Islandia pada pilar ini selalu turun sejak pasca 

tahun 2011. Penulis kemudian melihat bahwa penurunan pada pilar ini disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah turis asing yang berkunjung ke Islandia sejak tahun 2011. Para turis yang 

datang untuk menikmati keindahan Islandia ini kebanyakan tidak memiliki pengetahuan tentang 

keadaan geografi di Islandia dan melakukan aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan yang 

berimplikasi terhadap rusaknya lingkungan di Islandia.
281

 Untuk menanggulangi hal tersebut, 

pada tahun 2016, Pemerintah Islandia melalui kampanye Inspired by Iceland meluncurkan 

program Iceland Academy, dimana program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada 

turis asing terkait travel behavior ketika menikmati atraksi pariwisata yang ada di Islandia.
282

 

Kemudian, untuk masalah infrastruktur yang menunjang aktivitas pariwisata di Islandia, 

penulis menggunakan beberapa pilar seperti air transport infrastructure, ground transport 

infrastructure, dan tourism infrastructure. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum, 

nilai Islandia selalu turun dalam ketiga pilar ini dalam rentang tahun 2011 hingga tahun 2015. 

Namun, nilai ketiga pilar infrastruktur di Islandia ini masih unggul jika dibandingkan dengan 

nilai ketiga pilar negara-negara lain yang berada di kawasan Eropa.
283
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Sumber: World Economic Forum, 2015, Travel & Tourism Competitiveness Index 

Report 2015, hal.176 

Kemudian, jika dilihat lebih lanjut, tiap pilar-pilar tersebut terdapat beberapa macam 

indikator. Penulis melihat bahwa Islandia sendiri dalam beberapa indikator tersebut mempunyai 

nilai kompetitif yang lebih baik, contohnya pada indikator yang terdapat dalam pilar tourist 

service infrastructure. Dalam pilar tersebut, terdapat indikator presence of major rental 

companies, dimana Islandia berada di urutan pertama dengan nilai 7, dan pada indikator hotel 

rooms/100 population, Islandia berada di peringkat 5 dengan perolehan nilai 3,1.
284

 Kemudian, 

Islandia juga mempunyai infrastruktur yang cukup baik dalam penyediaan layanan transportasi 

udara. Hal ini dapat dilihat pada indikator quality of air transport infrastructure, dimana Islandia 

berada di peringkat 18 dengan nilai kompetitif 5,8.
285

 Berbeda dengan kualitas infrastruktur 

transportasi udara, Islandia sendiri mempunyai nilai kompetitif yang bagus dalam penyediaan 

infrastruktur seperti pelabuhan, dimana Islandia berada di peringkat 8 dengan memperoleh nilai 
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5,9.
286

 Sementara, jika dilihat dari kualitas infrastruktur darat seperti jalan raya, Islandia berada 

di peringkat 39 dengan perolehan nilai 4,9.
287

 

Sementara itu, menurut laporan dari World Economic Forum, Islandia mempunyai 

tingkat keamanan internal yang cukup baik dalam mendukung aktivitas pariwisata di negara 

mereka. Hal ini dapat dilihat dari nilai kompetitif yang cukup baik dalam indikator reliable of 

police services, dimana pelayanan kepolisian lokal yang ada di islandia selalu memiliki nilai 

rata-rata 6 sejak tahun 2011. Walaupun nilai kompetitif ini selalu menurun dalam rentang tahun 

2011 hingga 2015, peringkat Islandia dalam bidang indikator ini selalu berada di 10 besar.
288

 

Kemudian, tingkat kasus pembunuhan di Islandia juga sangat sedikit, dimana pada laporan travel 

& tourism competitiveness index tahun 2015, Islandia menempati peringkat ke dua setelah 

Singapura.
289

 Tingkat keamanan yang cukup baik ini kemudian dapat mendukung kenyamanan 

dan rasa aman dari turis asing yang datang untuk melakukan aktivitas pariwisata di Islandia. 

Dalam mengukur performa nation branding yang sudah dilakukan, Pemerintah Islandia 

melalui Promote Iceland kemudian menggunakan laporan opinion polling yang dilakukan oleh 

Market and Media Research  di beberapa yang menjadi target mereka seperti Jerman, UK, 

Denmark, dan Perancis. Opinion polling ini dilakukan untuk melihat bagaimana respon 

masyarakat di beberapa target market tersebut dalam memandang Islandia secara keseluruhan. 

Adapun beberapa subjek penelitian opinion polling ini melihat bagaimana pandangan masyarakat 

tersebut dalam melihat citra Islandia, pandangan terhadap citra Islandia sebagai destinasi 
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pariwisata, pandangan terhadap produk, pelayanan, dan brands dari Islandia, dan frekuensi 

masyarakat tersebut dalam melakukan kunjungan ke Islandia.
290

 

Pada opinion polling yang dilakukan pada Mei 2010, fokus yang dilakukan pada polling 

tersebut adalah untuk mengukur sejauh mana pemberitaan negatif erupsi gunung EyjafjallajÖkul 

berdampak terhadap keputusan masyarakat dari negara target market untuk melakukan 

kunjungan wisata ke Islandia. Berdasarkan hasil polling, mayoritas masyarakat dari Denmark, 

UK, dan Jerman menganggap bahwa Islandia merupakan tempat yang tidak ingin mereka 

kunjungi berdasarkan dari berita yang sudah mereka baca atau dengar.
291

 Namun, polling pada 

pandangan tentang Islandia sebagai destinasi pariwisata, citra islandia sebagai destinasi 

pariwisata masih dilihat sebagai tempat yang positif untuk aktivitas wisata.
292

 

Poling dengan fokus yang sama kemudian dilakukan kembali pada bulan Agustus 2010. 

Poling pada bulan ini kemudian menunjukkan peningkatan citra positif Islandia sebagai destinasi 

pariwisata.
293

 Peningkatan ini kemudian ditunjukkan rata-rata jumlah persentase positif publik 

ketiga negara, dimana Denmark yang sebelumnya 54,3%, menjadi 67,3%. Kemudian publik UK 

dari sebelumnya 25,3%, meningkat menjadi 38,9%, dan yang terakhir masyarakat Jerman yang 

sebelumnya 32,7%, menjadi 60,4%. Poling pada bulan ini juga menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan pandangan negatif dari publik ketiga negara tersebut terkait pemberitaan negatif yang 

dikeluarkan beberapa media asing terkait erupsi gunung Eyjafjalljaökul.
294
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Kemudian, Market and Media Research Ltd kembali mengadakan opini polling pada 

tahun 2011, dimana opini polling tersebut salah satunya bertujuan untuk melihat pandangan 

publik mengenai Islandia. Berdasarkan opini polling tersebut, sebanyak 88,5% masyarakat 

Denmark, 85,1 % masyarakat UK, dan 81,1% masyarakat Jerman mengasosiakan Islandia 

sebagai tempat yang terkenal dengan kepimilikan alam yang beragam.
295

 Asosiasi kedua tentang 

Islandia adalah tempat yang terkenal oleh gunung berapi, dan asosiasi yang ketiga adalah 

ekonomi.
296

 Poling yang sama kemudian dilakukan pada 2014, dimana pada tahun ini, publik 

Perancis dimasukkan ke dalam polling tersebut. Hasil dari poling tersebut menunjukkan bahwa 

citra Islandia lebih melekat sebagai tempat yang memiliki keindahan alam yang beragam.
297

  

Selama pelaksanaan kampanye Inspired  by Iceland, salah satu tujuan khusus kampanye 

ini pasca 2010 adalah untuk memperkuat citra Islandia sebagai destinasi pariwisata yang dapat 

dikunjungi sepanjang tahun, khususnya di musim dingin. Opini polling kemudian dilakukan pada 

tahun 2012 untuk melihat respon dari publik dari beberapa target market Islandia. hasil survei 

opini polling tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 16,7% publik Denmark, 32,7% masyarakat 

UK, 42,1% masyarakat Jerman, dan 23% masyarakat Perancis, setuju untuk melakukan wisata ke 

Islandia pada bulan September – April.
298

 Survei yang sama kemudian dilakukan pada tahun 

2015, dimana hasil survei opini polling tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

attitude di beberapa publik dari negara target market untuk melakukan wisata ke Islandia pada 

musim dingin.
299

 Peningkatan tersebut terlihat dimana 31% publik Denmark, 42% publik 
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Perancis, 46% publik Jerman, dan 51% publik UK, seuju untuk melakukan kunjungan ke 

Islandia pada bulan September – April.  

 Berdasarkan dari beberapa hasil survei dan penelitian, penulis melihat bahwa setiap 

lembaga mempunyai metode dan hasil yang berbeda tergantung dengan tujuan dari penelitian 

tersebut. Contohnya saja lembaga Future Brand, yang berfokus terhadap performa nation brand 

dari sebuah negara. Untuk Islandia sendiri, survei yang dikeluarkan pada periode tahun 2010 

hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa Islandia memiliki kekuatan pada kepemilikan alam yang 

natural. Future Brand juga melihat bahwa Islandia sendiri berpotensi untuk menjadi negara 

rising star dan sektor pariwisata Islandia merupakan salah satu sektor ekonomi yang potensial. 

Hal yang sama kemudian ditunjukkan pada opini polling yang dikeluarkan oleh Market and 

Research Ltd, dimana berdasarkan survei lembaga ini menunjukkan bahwa masyarakat 

internasional selama ini mengasosiasikan Islandia sebagai tempat yang memiliki penampakan 

alam yang natural dan beragam. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Islandia 

untuk memasukkan setiap unsur atau gambaran keunikan serta karakteristik dari penampakan 

bentang alam yang ada di Islandia dalam melakukan promosi maupun aktivitas branding mereka 

melalui kampanye Inspired by Iceland. 

 Kemudian, penulis disini juga menggunakan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh 

World Economic Forum dalam melihat sisi kompetitif sektor pariwisata setiap negara yang 

kemudian dikeluarkan melalui Travel & Tourism Competitiveness Index. Penelitian yang 

dilakukan oleh World Economic Forum memang tidak berfokus pada performa nation branding 

yang dilakukan sebuah negara, namun dalam studi kasus kali ini, kajian penulis mempunyai 

fokus untuk melihat bagaimana pelaksanaan nation branding dari Pemerintah Islandia melalui 

kampanye Inspired by Iceland  untuk memperkuat citra positif Islandia sebagai destinasi 



pariwisata dunia. Penguatan citra positif dari Islandia ini kemudian pasti mempunyai korelasi 

dengan sisi kompetitif dari Islandia di sektor pariwisata mereka 

Berdasarkan hasil penelitian Travel & Tourism Competitiveness Index pada 2011 – 2015, 

Islandia dikategorikan memiliki aktivitas marketing dan branding yang efektif, yang dibuktikan 

dengan peringkat Islandia yang selalu berada di 10 besar. Aktivitas marketing dan branding ini 

kemudian membuat jumlah turis di Islandia meningkat pada periode tahun 2011 – 2015. Akan 

tetapi, di sisi lain, penulis melihat bahwa sektor internal negara Islandia yang meliputi 

infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, kondisi lingkungan, dan faktor tingkat 

keamanan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas marketing dan branding dari 

Islandia. Hal ini dikarenakan ketika sektor internal sebuah negara tidak dapat  mendukung 

keberadaan aktivitas pariwisata di negara mereka, aktivitas marketing dan branding yang 

dilakukan akan menjadi bumerang bagi negara tersebut, dimana realita yang ditampilkan di 

konten iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan realita yang ada di dalam negara tersebut.  

Dalam pengembangan infrastruktur sendiri, Islandia memiliki pelabuhan, bandara, jalan raya, 

perhotelan, dan agensi persewaan mobil yang memiliki nilai kompetitif lebih baik dibandingkan 

dengan infrastruktur negara di kawasan Eropa dan Kaukasus. Selain infrastruktur, upaya 

pemerintah Islandia untuk melindungi lingkungan, dan terjaminnya faktor keamanan di Islandia 

juga mempunyai peran penting dalam memberikan kenyamanan bagi turis asing.  

5.11  Institution Involved in Nation Branding 

 Dalam pelaksanaan strategi nation branding, Keith Dinnie dalam bukunya menjelaskan 

bahwa negara dapat membentuk sebuah institusi yang berfungsi untuk memanajemen strategi 



nation branding mereka.
300

 Dalam pelaksanaan nation branding pemerintah Islandia melalui 

kampanye Inspired by Iceland, Pemerintah Islandia kemudian membentuk institusi yang disebut 

dengan Promote Iceland pada tanggal 29 Juni 2010.
301

 Promote Iceland disini merupakan 

insitusi kerjasama public-private yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan Islandia 

sebagai destinasi pariwisata, membantu dalam promosi kebudayaan Islandia di luar negeri, dan 

memperkenalkan Islandia sebagai tempat yang menarik untuk aktivitas FDI.
302

 

 Berdasarkan Promote Iceland Act, Istitusi ini mempunyai tugas untuk mengembangkan 

kegiatan investasi, kegiatan pariwisata, serta kegiatan aktivitas ekspor barang dan jasa dari 

negara Islandia.
303

  Dalam pelaksanaan tugas tersebut, aktivitas dari Promote Iceland kemudian 

dimanajemen oleh dewan eksekutif yang berjumlah tujuh orang.
304

 Dewan eksekutif dari 

Promote Iceland ini memiliki masa jabatan selama 3 tahun, dan ketujuh dewan eksekutif ini 

dipilih oleh Kementerian Luar Negeri Islandia.
305

 Keanggotaan dewan eksekutif dari Promote 

Iceland ini terdiri atas empat orang rekomendasi dari Confederation of Icelandic Employers, satu 

orang rekomendasi dari Kementerian Industri, satu orang rekomendasi dari kementerian 

Pendidikan dan Budaya, dan satu orang yang dipilih tanpa rekomendasi.
306

 Ketujuh dewan 

eksekutif ini kemudian mempunyai peran untuk memutuskan arah kebijakan keseluruhan dari 

Promote Iceland, menyetujui anggaran dana, serta memonitor pelaksanaan kegiatan.
307
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Kemudian, untuk memastikan terbentuknya kerjasama yang efektif antara sektor swasta 

dan sektor pemerintah, dewan eksekutif dari Promote Iceland menunjuk dewan khusus dari 

Promote Iceland yang bertugas di beberapa bidang perdagangan.
308

 Dewan khusus ini 

diantaranya adalah Academic Council Tourism, The Academic Council of Investments, Academic 

Council of technology and intellectual property industry, Academic Council Art and Creative 

Industries,dan The Academic Council of Fishing Industry.
309

 Masing-masing dari dewan khusus 

ini mempunyai tugas untuk merekomendasikan sebuah kebijakan ataupun prioritas kepada 

kementerian yang menjadi acuan aktivitas mereka.
310

 Namun, rekomendasi tersebut tidak dapat 

diajukan ke kementerian jika dewan direksi dari Promote Iceland tidak menyetujui rekomendasi 

kebijakan yang diajukan.
311

 

  Jika dilihat kembali, salah satu peran dari Promote Iceland adalah untuk menarik turis 

asing agar datang ke Islandia menggunakan aktivitas promosi dan pemasaran.
312

 Sebelum 

berdirinya Promote Iceland, aktivitas pemasaran dan promosi pariwisata dipegang oleh Icelandic 

Tourist Board .
313

 Namun, sejak 2010, Promote Iceland dalam pelaksanaan promosi dan 

pemasaran sektor pariwisata di Islandia, khususnya dalam pelaksanaan kampanye Inspired by 

Iceland.
314

Pada sektor pariwisata, Promote Iceland kemudian menekan kontrak khusus dengan 

Kementerian Industri, Energi, dan Pariwisata Islandia untuk melakukan kegiatan pemasaran dan 

promosi Islandia sebagai destinasi pariwata.
315

 Promote Iceland sendiri bekerjasama dengan 
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beberapa entitas pemerintah yang bergerak di sektor pariwisata di Islandia seperti Icelandic 

Tourist Board dan Icelandic Tourism Council.
316

  

 Selama 6 tahun pelaksanaan kampanye Inspired by Iceland, Promote Iceland memegang 

tanggung jawab pada implementasi kampanye tersebut untuk memperkuat citra Islandia di dunia 

internasional.
317

 Pada bagian promosi dan pemasaran dari kampanye ini, Promote Iceland 

kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa agensi periklanan yang ada di beberapa negara 

seperti BZ.comm, TQC, Salt Marsh, dan Brooklyn Brothers, M2M, dan Islenka. Selain itu, 

dalam setiap tahun, Promote Iceland juga seringkali menghadiri dan berpartisipasi pada acara 

yang diselenggarakan di luar negeri untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Islandia. 

Beberapa contoh acara di luar negeri yang kemudian dihadiri oleh Promote Iceland seperti 

Iceland Day in Tallin (Estonia), Frankfurt Book Fair (Jerman),
318

 World Travel Market 

Exhibition (UK), TUR Travel Exhibition (Swedia)
319

, dan sebagainya. 

Selain melakukan promosi di luar negeri, Promote Iceland juga berperan dalam 

menyelenggarakan beberapa event dan festival yang diadakan di Islandia untuk menarik 

perhatian turis maupun jurnalis asing. Beberapa contoh dari event itu diantaranya adalah konser 

Iceland Airwaves yang diadakan setiap tahun di Islandia, Food & Fun Festivals, Sonar 

Electronic Music Festival, Design March, Horn Secret,
320

 dan sebagainya. Beberapa contoh 

kegiatan acara dan festival ini kemudian mengundang kedatangan beberapa jurnalis dari luar 

negeri untuk meliput kegiatan yang sedang diselenggarakan.
321

 Liputan ini kemudian berhasil 

membuat beberapa berita dan artikel di beberapa media asing mengenai Islandia yang dapat 
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diakses oleh pembaca setia dari masing-masing media, sehingga membuat pemberitaan tentang 

Islandia selalu up to date. 

Di samping memiliki peran dalam kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata di 

Islandia, Promote Iceland juga menyediakan publikasi mengenai aktivitas kampanye Inspired by 

Iceland.  Hal itu ditunjukkan pada desain website mereka yang memberikan deskripsi dan 

penjelasan mengenai Inspired by Iceland yang merupakan official destination brand dari Islandia 

yang dipergunakan untuk kegiatan pemasaran dan promosi.
322

 Di samping itu, pada penjelasan 

tersebut, Promote Iceland juga menyertakan link untuk menuju website dari kampanye Inspired 

by Iceland. Selain itu, Promote Iceland kemudian menyediakan publikasi tersebut dalam website 

mereka yang kemudian dapat diakses oleh pengunjung website.
323

 Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah Islandia sendiri memiliki transparansi yang cukup baik dengan menyediakan 

publikasi mengenai kegiatan kampanye Inspired by Iceland yang telah dilakukan sejak tahun 

2010. 
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