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ABSTRAK

Nama
NPM
Judul

: Nabila Nurul Ayna
: 2016330050
:Amazing Thailand sebagai Nation Branding Thailand dalam
Mempromosikan Industri Pariwisata terhadap Wisatawan
Australia (2015-2019)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inisiatif Pemerintah Thailand dalam melakukan
nation branding melalui perantara Amazing Thailand sebagai kampanye pariwisata,
khususnya untuk mempromosikan industri pariwisata Thailand terhadap wisatawan
Australia. Mengingat dalam kurun waktu tertentu, jumlah kedatangan wisatawan
Australia ke Thailand mengalami penurunan. Melihat fenomena tersebut, maka
rumusan penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana Strategi Nation Branding
Thailand dalam melakukan pemerataan sektor pariwisata nasional terhadap
Wisatawan Australia?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis
menggunakan teori Nation Branding oleh Keith Dinnie serta Simon Anholt,
terutama tiga pilar utama dalam nation branding yaitu Brand Positioning, Brand
Identity, Brand Image dan satu taktik nation branding yaitu pendekatan terpusat
untuk mendukung penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan jenis metode deskriptif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Thailand melakukan
nation branding melalui Amazing Thailand terhadap wisatawan Australia dengan
memanfaatkan tiga pilar utama nation branding sebagai bentuk strategi dalam
melakukan pemerataan sektor pariwisata dan menurunkannya kepada TAT’s
Marketing Plan 2015 dan 2nd National Development Plan sebagai brand
positioning, Makna logo kampanye sebagai brand identity, dan penyebaran citra
positif Thailand sebagai brand image. Serta pendekatan terpusat melalui program
35th Thailand Tourism Festivals, Women’s Journey Thailand 2017, The Amazing
Thailand Roadshow in Australia, Songkran Festival dan Brisbane Thai Festival.
Strategi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Thailand khususnya untuk
mempromosikan kepercayaan internasional dalam dan menyebarkan citra positif.
Dengan ini, dapat dikatakan Thailand telah melakukan nation branding melalui
program Amazing Thailand untuk mempromosikan destinasi wisata baru dan
menjadikan wisatawan Australia sebagai repeat visitors oleh Pemerintah Thailand.

Kata Kunci: Amazing Thailand, Nation Branding, Pariwisata, Thailand, Wisatawan
Australia
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ABSTRACT
Name
NPM
Title

: Nabila Nurul Ayna
: 2016330050
: Amazing Thailand as Thailand’s Nation Branding in Promoting
the National Tourism Industry for Australian Tourists (2015-2019)

The background of this research is based on the initiative of Thailand Government
in conducting nation branding through “Amazing Thailand” program as a tourism
campaign, specifically to promote Thailand tourism industry towards Australians
tourists. In a certain period of time, the number of arrivals of Australian tourists to
Thailand has decreased. Seeing this phenomenon, the research question for this
research is “How is Thailand’s nation branding strategy in equitable distribution
of tourism sector towards Australian tourists?”. To answer the research question,
researcher is using Nation Branding theory by Keith Dinnie especially the three
main pillars of nation branding such as Brand Positioning, Brand Identity, Brand
Image. Researcher also using one of nation branding action which is centralized
approach to support this research. Researcher using qualitative research methods
with the type of descriptive method and literature study data collection techniques.
The research has found that Thailand carried out nation branding through Amazing
Thailand program to Australian tourists by utilizing three main pillars of nation
branding as a form of promotion strategy and lowered it to the 2015 TAT's
Marketing Plan and 2nd National Development Plan as brand positioning, the
meaning of the logo campaign as a brand identity, and spreading positive image of
Thailand as a brand image. A centralized approach through the 35th Thailand
Tourism Festivals program, Women’s Journey Thailand 2017, The Amazing
Thailand Roadshow in Australia, Songkran Festival and Brisbane Thai Festival.
The strategy is in line with Thailand's national interests in particular to promote
international confidence in and spread a positive image. With this, it can be said
that Thailand has perform nation branding through “Amazing Thailand” program
to promote new destinations towards Australian tourists and causing Australian
tourists as repeat visitors by the Thailand Government.
Keywords: Amazing Thailand, Nation Branding, Tourism, Thailand, Australian
Tourists.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pengaruh arus globalisasi yang semakin pesat dalam dunia kontemporer tidak
dapat diabaikan lagi keberadaanya. Pengaruh globalisasi menimbulkan dampakdampak atas perluasan interaksi antara berbagai pihak di berbagai belahan dunia
yang kian dekat untuk dijangkau. Dalam kata lain, ruang lingkup proses globalisasi
dengan sendirinya mencerminkan kedatangan komunitas manusia ke "era baru".
Aspek tersebut memiliki persamaan dengan modernitas, di mana dengan
memudarnya batas-batas geografis menimbulkan keterikatan budaya dan ekonomi
dan dampak terhadap sistem politik satu sama lain.1
Dengan memudarnya batas-batas geografis menjadikan aktivitas individu di
permudah, salah satunya dalam melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat
lainnya yaitu pariwisata. Kata pariwisata atau turisme berasal dari kata Tur yang
berakar pada kata Latin “Belok”, di mana memiliki arti berputar dan berputar balik
antara sumber dan tujuan.2 Istilah pariwisata telah berkembang sepanjang abad ke20 dan saat ini mendiami kehidupan imajiner dan sehari-hari dari sebagian besar
populasi dunia. Pariwisata jauh lebih berarti daripada yang bisa diungkapkan
dengan kata sederhana, dan itu dapat dilihat sebagai mencerminkan praktik sosial

Shiva Jalalpour, The Tourism Industry and The International Relations, World Journal of
Environmental Biosciences: Vol.6 (2014), hal 70.
2 Ibid, hal 69.
1

1

dan melibatkan representasi sosial.3 Maka dari itu, United Nations World Tourism
Organization (UNWTO) mendefinisikan pariwisata secara umum sebagai bentuk
dari fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang mensyaratkan perpindahan orang
ke negara atau tempat di luar lingkungan untuk keperluan pribadi atau bisnis.4
Pariwisata sebagai fenomena secara langsung telah menjadi bagian dari gaya hidup
bagi manusia, pada dasarnya pariwisata merupakan lahan rekreasi besar bagi
manusia sebagai kegiatan kesenangan dengan menyiratkan waktu luang dan
kehendak bebas diri sendiri.5
Pariwisata tidak hanya dimanfaatkan sebagai bentuk kesenangan pribadi bagi
individu saja, melainkan dapat dipergunakan sebagai industri penggerak bagi suatu
negara. Dengan kemajuan ekonomi, pariwisata memiliki peran kunci untuk
dimainkan di antara instrumen-instrumen untuk memerangi kemiskinan, sehingga
menjadi alat utama untuk pembangunan berkelanjutan.6 Peluang tersebut
dimanfaatkan oleh banyak negara khususnya di Thailand. Pariwisata bagi Thailand
telah menjadi salah satu industri utama sejak Perang Dunia ke-2. Thailand dianggap
sebagai tujuan wisata sempurna di Asia Tenggara dan berbagai turis negara maju
di negara berkembang. Hal ini berkat beragam produk pariwisata, layanan dan
infrastruktur, strategi promosi, dan citra global Thailand.7 Dengan hal tersebut telah
mendorong pemerintah untuk mengubah Thailand menjadi pusat pariwisata di Asia

Gui Lohmann and Alexandre Panosso Netto, Tourism Theory: Concepts, Models and Systems,
(CABI Publisher, Portuguese, 2017) hal 26.
4 “Understanding Tourism: Basic Glossary”, World Tourism Organization (WTO) Webstie,
diakses pada 8 Oktober 2019, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
5 Kaul, N.R, Dynamics of Tourism, (New Delhi: Streling Publications, 2002), page, 102.
6 Tim Coles dan C. Michael Hall, International Business and Tourism: Global Issues,
Contemporary Interactions, (London and New York, Routledge International Series in Tourism,
Business and Management, 2008), 2-3.
7 Vannarith Chheang, “Tourism and Regional Integration in Southeast Asia,” Institute of
Developing Economies Japan External Trade Organization Journal: Vol. 481, (2013),page 39.
3
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dengan kualitas dan keberlanjutan, untuk memungkinkan distribusi pendapatan
menyeluruh kepada masyarakat dengan berfokus pada budaya Thailand yang khas
dan anggun.8 Guna terealisasinya misi tersebut, Pemerintah Thailand menggunakan
strategi pengembangan melalui brand atau merek negara sebagai instrumen
promosi dalam ruang lingkup internasional.
Hal ini dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata
Thailand agar dapat lebih dikenal secara jauh oleh dunia. Inisiatif tersebut
membawa Pemerintah Thailand untuk mengeluarkan kampanye pariwisata bertajuk
Amazing Thailand. Amazing Thailand di gadang menjadi pelopor utama dalam
melakukan aktivitas branding pariwisata Thailand dengan mengedepankan nilai
budaya asli dari Thailand. Kampanye Amazing Thailand memiliki tiga tujuan utama
yaitu mempromosikan industri pariwisata, mempromosikan dan mengembangkan
operasi pada strategi pemasaran terhadap pasar baru, dan mempromosikan
kerjasama internasional maupun domestik untuk pengembangan sektor pariwisata.9
Cakupan promosi Amazing Thailand tersebar di berbagai belahan dunia melalui
keberadaan kantor cabang dari Amazing Thailand, yaitu berada di benua Asia
Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan, Timur Tengah, Pasifik Selatan, hingga
Amerika.10
Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada pemaparan
Amazing Thailand sebagai aktor utama yang berperan dalam mempromosikan

Ibid, hal 41.
“About TAT: Policy and Marketing Plan,” Amazing Thailand: Tourism Authority of Thailand
Official Website, diakses pada 27 Januari 2019, https://www.tourismthailand.org/AboutThailand/About-TAT/Policy-Marketing-Plan.
10 “International Overseas Office Amazing Thailand,” Tourism Authority of Thailand Newsroom
Website, diakses pada 27 Januari 2019, https://www.tatnews.org/tat-international-offices/.
8
9

3

pariwisata thailand. Cakupan promosi pariwisata Thailand berada pada ruang
lingkup internasional dan akan dibatasi pada salah satu negara di Pasifik Selatan
yaitu Australia. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang menangkat
topik sebagai berikut “Peran Amazing Thailand sebagai Nation Branding Thailand
dalam Mempromosikan Industri Pariwisata Nasional terhadap Wisatawan Australia
(2015-2019)”.

1.2 Identifikasi Masalah
Pariwisata merupakan bak permata utama bagi Thailand. Keunggulan ini
mendorong Thailand untuk meningkatkan promosi industri pariwisata secara
mendunia. Beberapa strategi di kerahkan oleh pemerintah Thailand guna
dipromosikan, salah satunya diluncurkannya kampanye pemasaran Amazing
Thailand sebagai bentuk brand atau merek utama bagi Thailand. Tujuan pemasaran
ini guna menjadikan Thailand sebagai destinasi utama pariwisata dengan
menunjukkan hal-hal mentakjubkan yang hanya ada di Thailand seperti budaya,
santapan tradisional, keindahan alam, hingga gaya hidup.11
Sebagai negara terbesar ke-50 di dunia dan terbesar ke-12 di Asia dengan
mencakup luas total sekitar 513.000 kilometer persegi membagi Thailand ke dalam
enam wilayah yang terbentang luas. Bagian Utara dan Timur Laut merupakan
dataran tinggi dengan dominasi pegunungan, lalu Bagian Tengah merupakan
dataran dengan daerah pertanian, Bagian Selatan di dominasi pantai dan pulaupulau di Teluk Thailand, dan Bagian Timur di dominasi oleh setengah samudera

Yuliatma Fartianmur, “Kepentingan Thailand dalam melakukan Gastrodiplomacy melalui
Kitchen of the World,” eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6 (4), 2018, page 4.
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dan perhutanan dengan air terjun hingga bendungan.12 Meninjau keunggulan
Thailand ini industri pariwisata dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu
faktor kemajuan utama ekonomi negara gajah putih tersebut.
Thailand adalah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dengan industri
pariwisata yang mencakup hampir 70 tahun sejarah. Pariwisata berkontribusi
sekitar 9 hingga 10% terhadap total PDB .13 Lebih tepatnya industri pariwisata di
Thailand menyumbang PDB pada tahun 2015 sebesar 16,7% dan meningkat pada
tahun 2016 sebesar 17,7% dengan total pendapatan 2,53 triliun baht.14 Negaranegara penyumbang PDB bagi Thailand dengan jumlah wisatawan yang tinggi
termasuk Jepang, Laos, India, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Perancis,
Singapura, Vietnam, dan Australia.15
Thailand tampak menjadi negara yang akan selalu dikunjungi oleh wisatawan
Australia sebagai destinasi wisata favorit bagi mereka, terlebih lagi Thailand
menjadi tujuan wisata paling populer di urutan ke-5 bagi wisatawan Australia
dengan mendahului Selandia Baru, Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris.16
Melalui data Ministry of Tourism and Sports (MOTS) Thailand menunjukkan pada
tahun 2015 jumlah wisatawan Australia meningkat secara drastis dari tahun

“About Thailand”, Amazing Thailand: Tourism Authority of Thailand Official Website, di akses
pada 25 Januari 2019,https://www.tourismthailand.org/About-Thailand.
13 Joyce Chepkemoi. "Tourist Arrivals In Thailand By Country." WorldAtlas. Di akses pada 12
Oktober 2019, https://www.worldatlas.com/articles/tourist-arrivals-in-thailand-by-country.html.
14 Chatrudee Theparat, “Tourism to Continue Growth Spurt in 2017,” Bangkok Post Website,
February 17, 2017, di akses pada 22 Januari 2019,
https://www.bangkokpost.com/business/tourism-and-transport/1199925/tourism-to-continuegrowth-spurt-in-2017.
15 Joyce Chepkemoi. "Tourist Arrivals In Thailand By Country." WorldAtlas. Di akses pada 12
Oktober 2019, https://www.worldatlas.com/articles/tourist-arrivals-in-thailand-by-country.html
16 “Thailand Favorite Destination for Australians,” Australian Medical Travel Website, diakses
pada 27 Januari 2019, https://www.medicaltravel.com.au/thailand-favourite-destination/.
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sebelumnnya sebesar 78.777 menjadi 816.053 wisatawan.17 Namun jumlah tersebut
tidak bertahan lama, pasalnya wisatawan Australia mengalami penurunan atas
kunjungannya ke Thailand. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan Australia
mengunjungi Thailand mengalami penurunan sebesar 3,7 persen lebih tepatnya dari
837.485 menjadi 801.014.18 Penurunan tersebut disebabkan dengan adanya
serangkaian ledakan terjadi di tempat umum seluruh Bangkok, termasuk di dekat
Stasiun BTS Chong Nonsi dan di luar beberapa gedung Pemerintah Thailand.
Peristiwa tersebut telah membawa Pemerintah Australia untuk menjamin
keselamatan warga Australia yang sedang berada di Thailand dengan memberikan
saran yaitu; menghindari demostrasi, ikuti saran dari otoritas setempat, dan ikuti
media maupun sumber lainnya mengenai peristiwa tersebut.19
Tidak hanya dari segi keamanan saja, segi kualitas udara pun menjadi alasan
utama penurunan wisatawan terjadi. Pada tahun 2018 hingga April 2019 wilayah
Chiang Mai bagian Utara di Thailand mengalami polusi udara dengan adanya kabut
musiman menyelimuti gunung-gunung terkenal di kawasan ini dan memicu
penutupan banyak sekolah. Tingkat polusi mencapai zona berbahaya selama
seminggu penuh menyebabkan penurunan kedatangan wisatawan, hal tersebut
menjadi risiko bagi ekonomi nasional berdasarkan kedatangan dan penerimaan
wisatawan yang semakin merosot. Dikarenakan industri pariwisata menjadi
pendorong utama bagi ekonomi Thailand.20

“Tourism Statistic for 2015: Foreign Tourist Travelling to Thailand in 2015,” Ministry of
Tourism and Sport Thailand Official Website, diakses pada 9 Febuari 2019,
https://www.mots.go.th/allcont.php?cid=479&filename=.
18 Ibid.
19 “About Thailand”, Smartraveller Australia, 5 November 2019, di akses pada tanggal 16
Desember 2019, https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/thailand
20 Mia Taylor, “Thailand’s Tourism Numbers and Foreign Receipts Drop”, Travel Pulse Website.
26 April 2019, di akses pada tanggal 16 Desember 2019,
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Pada Januari-Juni 2018 wisatawan Australia berada pada angka 384.644
menjadi 377.260 (-1,92%), dengan penurunan belanja yang sesuai dari B31.04
tahun lalu menjadi B30.39 tahun 2019 (-2,09%).21 Penurunan tersebut
menyebabkan Australia tidak menempati urutan top-ten sebagai wisatawan
mancanegara yang sering mengunjungi Thailand.
Tabel 1.1
10 Urutan Pasar Teratas bagi Pengunjung Mancanegara ke Thailand
pada Januari-Juli 2018

Sumber: Laporan Tahunan Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Thailand
tahun 2018.22

https://www.travelpulse.com/news/destinations/thailands-tourism-numbers-and-foreign-receiptsdrop.html.
21 Adam Judd, “Ministry of Tourism releases official half year tourism statistic, slight increase,
Indians drive tourism”. The Pattaya News, last modified 22 July 2019, di akses pada 12 Oktober
2019, https://thepattayanews.com/2019/07/22/ministry-of-tourism-releases-official-half-yeartourism-statistics-slight-increase-indians-drive-tourism/.
22 “Thailand visitor arrivals in Jan-Jul 2018”, Tourism Authority of Thailand Newsroom, last
modified 28 Agustus 2018, di akses pada 12 Oktober 2019,
https://www.tatnews.org/2018/08/thailand-visitor-arrivals-in-jan-jul-2018-up-11-to-22-6-million/.
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Dengan Australia tidak masuk ke dalam urutan top-ten tersebut, menyebabkan
adanya ketidaksinkronan terhadap strategi promosi pariwisata yang dilakukan oleh
Thailand melalui Amazing Thailand bagi wisatawan Australia. Selain itu juga,
terdapat pola berulang yang dilakukan ketika wisatawan Australia mengunjungi
Thailand. Di mana pola tersebut ditemukan dengan kunjungan wisatawan Australia
ke beberapa destinasi wisata di Thailand yang populer.
Pertama adalah keindahan alam melalui pantai, salah satunya daerah Phuket,
Thailand. Di mana bagi wisatawan Australia di pantai dapat melakukan banyak
aktivitas seperti berselancar, berjemur, hingga berenang. Hal ini menunjukan
mayoritas wisatawan Australia hanya mengenal Phuket saja tanpa melakukan
penelitian terlebih dahulu mengenai destinasi wisata lain yang lebih menarik bagi
mereka. Kedua adalah wisata malam di Thailand, sektor wisata ini telah banyak
digandrungi oleh wisatawan mancanegara tepatnya di pusat kota Bangkok menjadi
primadona wisata malam bagi Thailand. Menurut Tripadvisor, Bangkok
menempati urutan ke-2 di Asia dan ke-6 di dunia sebagai kota dengan biaya
terendah untuk wisata malam dengan biaya rata-rata 5.774 Baht.23
Ketiga adalah wisata medis tercatat sebagai sektor pariwisata favorit bagi
wisatawan Australia. Australia pun menyumbang wisatawan sekitar 15.000
bertolak ke luar negeri hanya untuk wisata medis dengan menghabiskan sekitar 300
Juta USD setiap tahun.24 Warga Australia memilih Thailand sebagai destinasi
wisata medis dikarenakan tarif prosedur yang jauh lebih terjangkau, pasalnya

Daniel Lorenzzo, “Bangkok 2nd Cheapest City for Nightlife in Asia,” Thailand Business News
Official Website, diakses pada 27 Januari 2019, https://www.thailand-businessnews.com/travel/46249-bangkok-ranks-2nd-in-asia-as-cheapest-city-for-nightlife-expenses.html.
24 “Plastic surgery and medical procedurs in Thailand: Why more Australians are doing it,”
Samui’s Online Newspaper Australia, diakes pada 28 Januari 2019,
http://www.samuitimes.com/plastic-surgery-medical-procedures-thailand-australians/.
23
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tercatat prosedur medis di Thailand berkisar 30 hingga 40 persen lebih terjangkau
daripada di Australia.25
Menjadi terkenal tidak serta merta mengetahui lebih dalam seluk beluk industri
pariwisata di Thailand. Pemasaran industri pariwisata Thailand pasalnya tidak
dilakukan secara merata oleh pemerintah Thailand terhadap Australia. Terlihat
hanya beberapa sektor pariwisata di Thailand saja yang digandrungi wisatawan
Australia. Merujuk hal ini pemerintah Thailand berupaya keras mendorong
pemerataan terhadap industri pariwisata guna menghasilkan kualitas citra negara
yang semakin tinggi. Dalam mencapai inisiatif tersebut, Amazing Thailand sebagai
strategi komunikasi internasional bagi pemerintah Thailand. Pemerintah memiliki
peran utama untuk melakukan pemerataan terhadap industri pariwisata nasional
bagi para wisatawan Australia dengan melahirkan beberapa strategi yang tepat
sasaran guna mencapai tujuan tersebut.

1.2.1 Pembatasan Masalah
Penelitian difokuskan pada Amazing Thailand sebagai bentuk nation
branding Thailand dalam meningkatkan, mempromosikan, dan pemerataan industri
pariwisata nasional terutama pada beberapa sektor pariwisata terhadap wisatawan
Australia. Dipilihnya Amazing Thailand sebagai objek penelitian dikarenakan
kampanye pariwisata ini telah memenangkan berbagai penghargaan pariwisata
bergengsi. Sebut saja penghargaan ‘Destination of the Year’ oleh TTG Asia Travel
Awards 2018, ‘Best Destination Award’ oleh Travel Weekly UK, ‘Best Wedding
Destination Award’ oleh majalah Wonderlust, ‘Best Leisure Destination in the

25

Ibid.
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Asia-Pacific Award’ oleh Business Traveler Asia-Pacific, dan masih banyak lagi.
Penghargaan yang diraih oleh Thailand dihasilkan oleh kerja keras oleh komitmen
seluruh jajaran di TAT menggunakan kampanye pariwisata Amazing Thailand,
dengan menjadikan Thailand sebagai tujuan wisata unggulan mencakup beragam
pengalaman unik Thailand yang meluas secara internasional.26 Maka dari itu,
Amazing Thailand sangat menarik untuk dibahas secara mendalam menyangkut
strategi-strategi promosi pariwisata yang dilakukannya. Kurun waktu penelitian
akan dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 didukung oleh MOTS dan
TAT melalui acara-acara kebudayaan, kontribusi masyarakat maupun pemerintah
sebagai penunjang strategi promosi nation branding.
Pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2015 bertepatan dengan
diluncurkannya kampanye dengan keterlibatan slogan untuk pertama kalinya bagi
Amazing Thailand yaitu “Discover Thainess”. Makna yang terkandung berkaitan
dengan 12 nilai inti nasional pemerintah Thailand diantaranya adalah promosi dan
pelestarian tradisi budaya Thailand dengan tujuan untuk menampilkan karakter
ramah dari orang-orang Thailand, dan banyaknya aset budaya negara itu yang
menjadikannya tujuan wisata yang unik.27 Dengan keterlibatan slogan dalam
kampanye, diharapkan bagi Pemerintah Thailand dapat meningkatkan minat
wisatawan asing terutama Australia untuk mengenal lebih jauh budaya Thailand.

TAT Press Releases, “Thailand enjoys record-breaking awards haul in 2018”, Tourism Authority
of Thailand Newsroom Website, 21 September 2018, diakses pada tanggal 16 Desember 2019,
https://www.tatnews.org/2018/09/thailand-enjoys-record-breaking-awards-haul-in-2018/.
27 “Thailand Invites International Travellers to ‘Discover Thainess’ with year-round activities,”
Tourism Authority of Thailand Newsroom, 14 Januari 2015, diakses pada 28 Januari 2019,
https://www.tatnews.org/2015/01/thailand-invites-international-travellers-to-discover-thainesswith-year-round-activities/.
26
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Pada

Juni

2019

menjadi

akhir

penelitian

ditandai

dengan

diselenggarakannya forum mengenai sejarah pariwisata Thailand yang telah
memasuki

peringatan

60

tahun

masa

kejayaanya.

Forum

tersebut

bertajuk“Thailand: The Greatest Story in Global Tourism History” sebagai
pengembangan dan bentuk apresiasi hingga 2020 dengan mencakup historis
terperinci dari banyak faktor yang telah mendorong pariwisata Thailand ke depan,
membentuk citra pariwisata kerajaan dan menjadikannya sektor ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja terkemuka.28 Peringatan 60 tahun dipilih sebagai tahun
emas bagi pariwisata Thailand melalui serangkaian promosi yang dilakukan.
Promosi tersebut mencakup untuk memperkuat posisi kerajaan sebagai tujuan
wisata pilihan, mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab sehingga
sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global.29
Forum “Thailand: The Greatest Story in Global Tourism History”
menampilkan sejarah mengenai faktor-faktor penting yang berkontribusi bagi
pariwisata Thailand seperti; sektor penerbangan, penemuan kembali beberapa
tujuan domestik, hingga menjadikan Thailand sebagai destinasi wisata terbuka bagi
berbagai kalangan yaitu para migran, pembisnis, hingga wisatawan dari seluruh
dunia.30 Peringatan ini berkaitan pada wisatawan mancanegara yang menjadi salah

TAT Press Releases, “TAT backs first Forum on Thailand The Greatest Story in Global Tourism
History,” Tourism Authority of Thailand Newsroom Website, 27 Juni 2019, di akses pada 10
Oktober 2019, https://www.tatnews.org/2019/06/tat-backs-first-forum-on-thailand-the-greateststory-in-global-tourism-history/.
29 TAT Press Releases, “TAT Joins forces with THAI to promote 60th anniversary promotions”,
Tourism Authority of Thailand Newsroom Website, 12 November 2019, di akses pada tanggal 16
Desember 2019, https://www.tatnews.org/2019/11/tat-joins-forces-with-thai-to-promote-60thanniversary-promotions/
30 TAT Press Releases, “TAT backs first Forum on Thailand The Greatest Story in Global Tourism
History,” Tourism Authority of Thailand Newsroom Website, 27 Juni 2019, di akses pada 10
Oktober 2019, https://www.tatnews.org/2019/06/tat-backs-first-forum-on-thailand-the-greateststory-in-global-tourism-history/.
28
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satu faktor utama dalam kemajuan pariwisata Thailand, khususnya Wisatawan
Australia menjadikan Thailand sebagai salah satu destinasi favorit bagi mereka.

1.2.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:
“Bagaimana Strategi Nation Branding Thailand dalam melakukan
pemerataan sektor pariwisata nasional terhadap wisatawan Australia?”

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi nation branding
Thailand melalui Amazing Thailand dalam melakukan pemerataan melalui sektor
pariwisata nasional bagi wisatawan Australia.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh studi Strata1 (Sarjana) Hubungan Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada pembaca mengenai Amazing
Thailand sebagai bentuk nation branding Thailand, serta dapat mengetahui
berbagai sektor pariwisata di Thailand.

1.5 Kajian Pustaka
Melalui beberapa penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang telah
mendeskripsikan mengenai Amazing Thailand sebagai nation branding Thailand.
Artikel jurnal pertama melalui Penelitian melalui jurnal dari Gyorgy Szondi dengan
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judul Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and
Differences menjeaskan perbandingan antara Diplomasi Publik dan Nation
Branding dengan merangkap berbagai persamaan hingga perbedaan diantara
keduanya. Szondi memaparkan perbandingan keduanya berdasarkan tabel untuk
memudahkan pembaca dalam memahaminya.
Dengan ini, penulis merangkum beberapa poin yang sesuai untuk mendukung
penelitian ini. Szondi menjelaskan Diplomasi Publik dan Nation Branding memiliki
kesamaan dalam hal operasionalnya, yaitu keduanya sama-sama dilakukan oleh
pemerintah hanya saja pengaplikasiannya berbeda. Dalam Diplomasi Publik, peran
pemerintah sebagai pemrakarsa sekaligus pengirim pesan yang memiliki kontrol
lebih besar akan hal tersebut. Lain halnya dengan Diplomasi Publik, Nation
Branding menempatkan peran pemerintah sebagai pemrakarsa aktivitas ini tetapi
jarang menjadi pengirim pesan akan hal tersebut. Szondi pun menjelaskan bahwa
Nation Branding terjadi ketika pemerintah maupun perusahaan swasta
menggunakan kekuatannya untuk membujuk siapapun yang memiliki kemampuan
untuk mengubah citra suatu negara. Kekuatan pemerintah dalam ranah Nation
Branding dijelaskan oleh Szondi melalui pernyataan bahwa negara-negara dan
pemerintah harus terlibat dalam pencitraan nation branding untuk membedakan
negara mereka dari negara lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.31
Maka dari itu, artikel jurnal oleh Szondi ini membuktikan bahwa tidak hanya
Diplomasi Publik saja yang aktivitasnya dilakukan oleh pemerintah, melainkan
Nation Branding pun dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama mengubah

Gyorgy Szondi, “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and
Differences,” Discussion Papers in Diplomacy of Netherlands Institute of International Relations
CLingendael: (October, 2008), 5&17.

31
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citra suatu negara. Szondi pun menegaskan bahwa dengan keterlibatan pemerintah
dalam aktivitas Nation Branding dapat memberikan keunggulan tersendiri bagi
negara tersebut untuk bersaing secara internasional.
Artikel jurnal kedua dari Slavomír Rudenko dan Adi Prasetyo Tedjakusuma
mengenai Wonderful Indonesia Country Marketing Campaign: How Visible
Indonesia as a Tourism Destination menjelaskan bagaimana Wonderful Indonesia
dalam mempromosikan bidang pariwisata sebagai bentuk pemasaran bagi
pemerintah Indonesia. Rudenko dan Tedjakusuma menegaskan bahwa negara perlu
menerapkan pemasaran untuk mempromosikan tempat, untuk menjangkau
masyarakat umum, nasional dan internasional. Keberhasilan pemasaran negara
murni berada di bawah indikator jumlah pertumbuhan dan jumlah wisatawan yang
datang ke negara tersebut. Jika melihat konteks Wonderful Indonesia, Rudenko dan
Tedjakusuma menjelaskan bahwa pemasaran Indonesia lebih menekankan pada
promosi multikulturalisme atau pluralisme etnis. Reputasi negara dengan produk
berkualitas tinggi melalui infrastruktur dianggap sebagai pembimbing utama
menurut Rudenko dan Tedjakusuma, dikarenakan kampanye branding negara yang
terstruktur dan dikomunikasikan dengan baik akan berdampak pada peningkatan
wisatawan dan kesan positif terhadap negara tersebut.32
Artikel jurnal ketiga oleh Keith Dinnie, T.C Melewar, Kai-Uwe Seidenfuss, dan
Ghazali Musa melalui jurnal Nation Branding and Integrated Marketing
Communications an ASEAN Perspective menjelaskan sejauh mana kegiatan
branding negara-negara khususnya ASEAN melalui Organisasi Promosi Ekspor,

Slavomír Rudenko dan Adi Prasetyo Tedjakusuma, “Wonderful Indonesia Country Marketing
Campaign: How Visible Indonesia as a Tourism Destination,” Advances in Social Science,
Education, and Humanities Research, Atlantis Press, Volume 186 (2018): 178-180.
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Organisasi Pariwisata Nasional, dan Keduataan Besar dengan mengikuti prinsip
koordinasi yang menjadikan ciri pendekatan komunikasi pemasaran terpadu. Para
peneliti jurnal terkait menjelaskan bahwa peningkatan koordinasi perlu terjadi tidak
hanya antara organisasi pemerintah yang berbeda dan terlibat dalam strategi nation
branding, tetapi juga antara organisasi-organisasi tersebut dan pemangku
kepentingan sektor swasta masing-masing. Dinnie, Melewar, Seidenfuss, dan Musa
memilih ASEAN sebagai bahan penelitian dikarenakan ASEAN sendiri mewakili
area yang menarik dan penting dari perspektif nation branding dan di kawasan ini
pembangunan ekonomi menjadi prioritas negara dan sebagian besar telah
memprakarsai strategi nation branding untuk membantu mencapai tujuan ini.
Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dikarenakan untuk membantu mengurangi
kesenjangan tersebut dengan memeriksa sejauh mana organisasi-organisasi utama
terlibat dalam kegiatan branding negara. ASEAN terdiri dari sepuluh negara
anggota yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan memiliki populasi gabungan
lebih dari 450 juta orang ASEAN sendiri merupakan pasar besar yang belum
sepenuhnya dimanfaatkan secara masif.33
Ketiga artikel jurnal yang dijadikan sebagai kajian pustaka memiliki fokus
kedalam berbagai pandangan untuk menutupi celah terhadap penelitian ini. Artikel
jurnal pertama lebih memfokuskan pada perbandingan antara Diplomasi Publik dan
Nation Branding, khususnya pada peran pemerintah diantara keduanya. Keduanya
menunjukkan peran pemerintah yang berbeda tetapi tidak signifikan. Artikel jurnal

Keith Dinnie, “Nation Branding and Integrated Marketing Communications: an ASEAN
Perspective,” International Marketing Review Vol. 27 No. 4 (2010): 388-391.
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pertama pun menjelaskan bahwa negara dan perusahaan swasta memiliki kesamaan
dalam melakukan nation branding, teknik yang digunakan pun sama yaitu dengan
menunjukkan kemampuannya mengubah citra perusahaan maupun negara. Posisi
peneliti dalam penelitian pertama lebih menonjol kepada Nation Branding
dibandingkan Diplomasi Publik, dan dengan penelitian ini pun menunjukkan baik
negara maupun perusahaan dapat melakukan nation branding. Tetapi peneliti tetap
menempatkan posisinya pada nation branding yang dilakukan oleh negara.
Artikel jurnal kedua lebih memfokuskan kepada upaya strategi Indonesia
dalam melakukan pemasaran Wonderful Indonesia melalui beberapa tahap dengan
melihat indikator jumlah pertumbuhan dan jumlah wisatawan yang datang ke
Indonesia, serta menerapkan kampanye terstruktur dan menegaskan betapa
pentingnya komunikasi dalam melakukan branding. Lebih tepatnya membuktikan
bahwa negara perlu melakukan nation branding untuk mempromosikan destinasi di
negara tersebut, bahkan menjangkau masyarakat umum, nasional, hingga
internasional. Penelitian ketiga, memberikan gambaran bahwa dalam melakukan
branding negara diharuskan melihat kedalam berbagai elemen tidak hanya elemen
pemerintah saja tetapi diukur melalui sektor, organisasi mode domisil, formulasi
strategi alam, frekuensi, dan target audiens serta mendeskripsikan pentingnya
prinsip koordinasi dan komunikasi pemasaran terpadu khususnya di kawasan
ASEAN.
Bila dicermati dalam ketiga penelitian sebelumnya, belum ditemukan
penelitian yang mendeskripsikan praktik nation branding melalui peran Amazing
Thailand terhadap wisatawan Australia dengan periode waktu 2015-2019. Artikel
jurnal

pertama hanya menjelaskan dan berfokus pada perbandingan antara
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diplomasi publik dan nation branding saja. Artikel jurnal kedua hanya menjelaskan
strategi Indonesia saja tanpa melihat negara-negara di kawasan untuk melakukan
pemasaran dengan menggunakan indikator keberhasilan melalui jumlah
pertumbuhan dan jumlah wisatawan di Indonesia. Artikel jurnal keempat tidak
secara luas mengukur keberhasilan nation branding yaitu melihat dari perspektif
ASEAN secara luas saja tanpa melihat perspektif dari masing-masing negara
anggota ASEAN secara satu-per-satu.
Secara keseluruhan melalui ketiga penelitian tersebut terdapat kelebihan
dan kekurangan ketiga literatur belum ditemukan ada yang membahas maupun
menganalisis strategi nation branding Thailand melalui peran Amazing Thailand
terhadap wisatawan Australia pada periode jangka waktu 2015-2019. Dari ketiga
artikel jurnal diatas, maka penelitian ini ada untuk mendukung Szondi dalam Public
Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences sebagai
penelitian pertama dalam sub-bab ini. Maka dari itu, dengan melihat perubahan
yang terjadi melalui dampak perkembangan arus globalisasi yang pesat hingga
berpengaruh terhadap bidang pariwisata di negara-negara menyebabkan pada
dasarnya penelitian terkait perlu dilakukan.
1.6 Kerangka Pemikiran
Penelitian akan dikaji dengan menggunakan teori Nation Branding dengan
keterlibatan tiga pilar utama yaitu Brand Identity, Brand Image, dan Brand
Positioning. Serta satu target dari nation branding yaitu pendekatan terpusat.
Sebelum memaparkan secara umum mengenai nation branding, penulis akan secara
bertahap menjelaskan istilah branding hingga menjadikan konsep yang dapat di
implementasikan terhadap negara.
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Konsep branding memiliki relevansi dengan negara dalam melahirkan merek
guna meningkatkan citra suatu negara secara mendunia. Citra negara berasal dari
kebutuhan diferensiasi antar wilayah, melalui identifikasi sejumlah karakteristik
secara bersamaan dengan menciptakan dorongan bagi masyarakat untuk melakukan
interaksi yang konsisten dengan realitasnya, dan menunjukkan keunggulan
kompetitifnya. Citra negara pun tidak terlepas dari reputasi, di mana citra sebagai
bentuk gambar diproyeksikan keluar ke dunia sedangkan reputasi mengacu pada
informasi yang diterima pihak terkait sebagai hasil akhir. Hasil akhir tersebut
melahirkan istilah citra baik dan citra buruk dari berbagai pihak, sebagaimana pihak
terkait mencerminkan tanggapan mengenai citra suatu negara.34 Dengan ini citra
suatu

negara

secara

langsung

melahirkan

merek

negara

yang

dapat

diimplementasikan terhadap nation branding.
Istilah Nation Branding pertama kali diperkenalkan kepada khalayak luas
oleh Simon Anholt pada tahun 1990an, sebagai bentuk dari persepsi masyarakat
mengenai negara lain di enam bidang kompetensi nasional yaitu ekspor, tata kelola
global, investasi dan imigrasi, masyarakat, budaya dan warisan, dan pariwisata.
Melalui enam bidang kompetensi nasional diperuntukan oleh Anholt untuk
mengukur citra dan reputasi negara-negara di dunia yang tertera dalam Nation
Brands Index.35 Ekspor: bidang ini lebih ditujukan kepada produk negara apakah
dihasilkan melalui kekuatan khusus dalam sains maupun teknologi yang dapat

Gyorgy Szondi, “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and
Differences,” Discussion Papers in Diplomacy of Netherlands Institute of International Relations
CLingendael: (October, 2008), 4-5.
35 Simon Anholt, “2008 Anholt-GFK Roper Nation Brands Index Report Highlights,” GFK Roper
Public Affairs and Media Report: (2008), 1-2,
https://www.gtai.de/GTAI/Content/CN/Invest/_SharedDocs/Downloads/Studies/diwwochenbericht-9-2010.pdf.
34
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menjadi daya tarik bagi lingkup internasional dan industri tertentu dapat
melengkapi citra negara itu sendiri. Tata Kelola Global: bidang ini mengarah pada
kompetensi pemerintah di suatu negara yang mencakup pada perlakuan adil bagi
warganya serta perilaku di ranah global. Budaya: bidang ini diukur melalui
persepsi warisan suatu negara seperti music, film, seni sastra, serta keunggulan
negara dalam olahraga. Di mana warisan budaya tersebut disajikan kepada
responden untuk mengukur citra terkuat mengenai produk budaya suatu negara.
Masyarakat: keramahan penduduk dapat dijadikan tolak ukur mengukur
citra suatu negara bagi para responden atau pengunjung yang datang ke tempat
tersebut. Pariwisata: bidang ini dinilai oleh pengunjung atau responden melalui
daya tarik wisata suatu negara di tiga bidang utama yaitu keindahan alam, bangunan
bersejarah dan monumen, dan kehidupan kota yang semarak dan atraksi kota.
Investasi dan Imigrasi: bidang ini menjadi kekuatan suatu negara untuk menarik
bakat dan modal diukur melalui kemakmuran ekonomi suatu negara yaitu kemajuan
bisnis negara tersebut apakah dapat meningkatkan kualitas hidup bagi
masyarakatnya.36 Dalam hal ini penulis akan berfokus hanya pada satu bidang
kompentesi nasional yaitu bidang pariwisata sebagai bentuk nation branding suatu
negara di kancah internasional.
Anholt menjelaskan pentingnya industri pariwisata dalam ranah nation
branding, dikarenakan secara umum pariwisata lebih mencerminkan arti pencitraan
negara daripada aspek lain dari publisitas internasional suatu negara.37 Dalam
sektor pariwisata, pemanfaatan budaya sebagai produk nasional menjadi salah satu
Ibid.
Antonios A. Giannopoulus, “Desti-Nation Branding: What For? From the notions of tourism
and nation branding to an integrated framework,” Athens University of Economics and Business
Research Paper, halaman 2.
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daya tarik negara terhadap wisatawan asing yang akan berkunjung ke negara
tersebut. Implementasi nation branding disatu sisi menjadi cermin seberapa jauh
negara-negara di dunia dapat mengasah dan mengolah produk nasionalnya dalam
ranah global. Implementasi ini dilakukan dengan keterlibatan pihak-pihak dengan
fokus kajian tertentu di dalam negara tersebut.
Penjelasan Anholt pun sejalan dengan kontribusi pariwisata dalam studi
hubungan internasional melalui keterlibatan budaya, peradaban, dan hubungan
ekonomi antara berbagai negara di dunia. Keterlibatan tersebut menunjukkan
bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi dan sosial paling penting di
dunia dan juga memainkan peran penting dalam pengembangan negara dan
komunitas internasional untuk menentukan hubungan mereka.

38

Mengacu pada

penelitian, Thailand memanfaatkan pariwisata tidak hanya untuk melakukan nation
branding terhadap wisatawan Australia. Melainkan untuk memperkenalkan
budaya, peradaban, hingga sebagai penggerak ekonomi nasional bagi Thailand.
Dengan ini Thailand pun mewujudkannya dengan memanfaatkan tiga pilar utama
nation branding dan satu taktik nation branding yaitu pendekatan terpusat.
Keith Dinnie menjelaskan terdapat tiga pilar utama dalam nation branding
sebagai bentuk strategi suatu negara guna terealisasinya aktivitas tersebut,
penjelasnnya sebagai berikut. Brand Identity: mengidentifikasi elemen-elemen
identitas nasional atau identitas merek yang dapat dengan bermanfaat melayani
tujuan yang dinyatakan dari kampanye nation branding. Brand Image: sebagai
citra merek melalui pengalaman pribadi suatu negara yang dapat memainkan peran

Dr. Nawar Al-Saadi, “International Relations and Tourism Sector”, University of Bucharest,
ISBN: 9780-46360-8913 (2019), halaman 44.
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kunci dalam citra dan kepemilikan individu suatu negara. Brand Positioning:
sebagai posisi merek melalui perangkat yang dimiliki negara sebagai bentuk
strategi promosi bagi pihak luar, di mana dalam hal ini lebih menonjolkan kekhasan
yang dimiliki oleh negara tersebut yang dijadikan acuan bagi pelanggan di dalam
benaknya ketika berkunjung ke tempat tersebut.39 Taktik nation branding yaitu
pendekatan terpusat bertujuan guna mencakup audiens global dan menekankan halhal yang bersifat homogen yang didorong oleh esensi merek “one size fits all”.40
Maka dari itu, nation branding lahir sebagai ajang meningkatkan strategi promosi
citra suatu negara dengan adanya keterlibatan elemen brand identity, brand image,
brand positioning, dan taktik nation branding yaitu pendekatan terpusat.
Pelaksanaan nation branding didorong sebagian besar dengan teknik
komunikasi branding satu arah. Hal tersebut dilakukan oleh keterlibatan kolektif
dari para pemangku kepentingan utama dalam membentuk merek bangsa, yaitu dari
perwakilan pemerintah, industri perdagangan, industri pariwisata, dan media.41
Aktivitas nation branding dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta,
dalam konteks negara aktivitas ini tidak merujuk langsung terhadap pemerintah
tetapi pemerintah diidentifikasi sebagai penggagas atau koordinator nation
branding.42 Mengacu pada topik penelitian, Pemerintah Thailand sebagai
koordinator utama yang mencetus penamaan branding Thailand melalui Amazing

Keith Dinnie, Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, (United Kingdom, ButterworthHeinemann Publishing, 2008), 42.
40 Gyorgy Szondi, “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and
Differences,” Discussion Papers in Diplomacy of Netherlands Institute of International Relations
CLingendael: (October, 2008), halaman 11.
41 Keith Dinnie, Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, (United Kingdom, ButterworthHeinemann Publishing, 2008), 16.
42 Gyorgy Szondi, “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and
Differences,” Discussion Papers in Diplomacy of Netherlands Institute of International Relations
CLingendael: (October, 2008), 4-5.
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Thailand.
Penerapan nation branding didasarkan pada sejarah bangsa tersebut,
penekanan budaya, dan warga negaranya. Warga negara dalam konteks nation
branding baik itu di dalam maupun luar negeri, dikategorikan sebagai target
branding dengan perannya sebagai ‘menghidupkan merek’ dan melayani sebagai
‘duta merek’.43 Lain halnya di negara sasaran, target branding dalam khalayak luas
diperuntukan bagi audiens pasif dengan merespon slogan, gambar, dan fakta-fakta
melalui situasi negara terkait.44 Gagasan inti dari nation branding untuk
mengidentifikasi ‘keunikan’ negara sebagai fitur dalam membedakan ‘kami’ dari
mereka guna mendapatkan keunggulan yang kompetitif.
Melalui gagasan tersebut, tujuan akhir menjadi poin utama dalam aktivitas
nation branding tepatnya dengan meningkatkan kesadaran akan citra positif suatu
negara. Hal ini tentu sangat penting untuk bergantung pada visual dan simbol suatu
negara, agar target audiens di dalam maupun luar negeri dapat mendeteksi bahwa
mereka terpapar kampanye branding suatu negara.45 Maka dari itu, ketika
masyarakat asli sangat lekat dengan merek suatu negara hal ini dapat digunakan
sebagai aset pengukur aktivitas nation branding.
Nation branding berfokus terhadap membangun produk nasional sebagai
brand murni suatu negara. Pelayanan dan produk yang baik yang dihasilkan oleh
keterlibatan pemangku kepentingan utama aset utama suatu negara. Melalui hal
tersebut sangat jelas seberapa jauh negara berkontribusi untuk meningkatkan citra
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Differences,” Discussion Papers in Diplomacy of Netherlands Institute of International Relations
CLingendael: (October, 2008),13-16.
43
44

22

nasional dengan lebih berkonsentrasi pada pengembangan dan pemasaran gagasan,
produk, dan kebijakan yang relevan secara bertahap untuk meningkatkan reputasi
negara kedalam tiga komponen utama yaitu strategi, substansi, dan tindakan
simbolis.46 Strategi: menjelaskan mengenai ‘siapa’ negara tersebut dan ‘dimana’
posisi negara baik secara domestik maupun internasional dengan mengetahui
kemana negara tersebut akan pergi dan sampai mana negara akan berlabuh,
Substansi: menjelaskan mengenai pelaksanaan dari strategi tersebut melalui
bentuk kegiatan budaya, politik, sosial, ekonomi, maupun bisnis untuk membawa
kemajuan yang diinginkan oleh negara, dan Tindakan Simbolis: merupakan jenisjenis dari substansi yaitu undang-undang, investasi, lembaga, maupun struktur yang
menjadi komponen nasional dan lambang dari strategi suatu negara.47 Melalui
penelitian ini Amazing Thailand adalah bentuk nation branding Thailand di industri
pariwisata untuk berkompetisi dalam pasar internasional.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk melakukan
pencarian fakta secara sistematis dengan interpretasi yang tepat dalam meneliti
suatu objek, kondisi, masalah-masalah dalam masyarakat, hubungan, kegiatankegiatan, pandangan-pandangan, dan pengaruh dari suatu fenomena. Pengumpulan
data yang didapat dikumpulkan, digunakan, dan diinterpretasikan secara eksploratif

Simon Anholt, “Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International
Relations,” Exchange The Journal of Public Diplomacy, Volume 2, Issue 1, Article 1 (2013): 7.
47 Simon Anholt, Ibid.
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untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian.48 Teknik
pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kepustakaan dengan menggunakan jenis data primer dalam institusi dan topik
terkait yang diperoleh melalui data sekunder. Data diperoleh dengan mencari
informasi melalui bantuan bermacam-macam material seperti buku, dokumendokumen, majalah, artikel dalam jurnal, laporan resmi institusi terkait, berita dalam
surat kabar, media massa, internet, dan sumber relevan lainnya.49

1.8 Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan penulis akan membagi penelitian kedalam 4
bab. Bab 1 memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran,
metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.
Bab 2 penulis akan menjelaskan kedalam beberapa sub-bab, pada sub-bab 2.1 akan
menjelaskan mengenai perkembangan industri pariwisata di Thailand. Sub-bab 2.2
mengenai sektor pariwisata di Thailand yang terdiri dari wisata medis, kesehatan,
alam, budaya, dan kehidupan malam. Sub-bab 2.3 memaparkan bentuk promosi
pariwisata Thailand melalui kampanye pariwisata yaitu Amazing Thailand dan
memaparkan jenis kampanye pariwisata Thailand dari masa ke masa. Sub-bab 2.4
memaparkan cakupan promosi bagi Amazing Thailand khususnya bagi wisatawan
Australia dan memaparkan karakteristik hingga wisata unggulan di Thailand bagi
wisatawan Australia.
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Bab 3 menganalisis strategi promosi pariwisata Thailand melalui Amazing
Thailand sebagai aktor utama dalam melakukan pemerataan industri pariwisata
nasional terhadap Australia dalam kurun waktu 2015-2019. Bab 4 adalah
kesimpulan.
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