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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Songkran Festival adalah budaya yang berasal dari Thailand.  Songkran 

berasal dari bahasa sansekerta yang berarti berpindah.  Maksud dari berpindah ini 

adalah berakhirnya musim kemarau dan berpindah ke musim penghujan.  

Berpindah dari musim gersang ke musim bertani.  Karena hal itu peristiwa 

perpindahan ini akhirnya dimaknai sebagai tahun baru bagi bangsa Thailand.
1
  

Festival yang diadakan pada tanggal 13-15 April ini telah menjadi magnet bagi 

para wisatawan dari seluruh dunia untuk berkunjung ke Thailand karena bentuk 

perayaan festival songkran sangat menarik yaitu saling melempar air kepada 

setiap orang yang lewat.  Penyebaran budaya Thailand ini bisa dikatakan sebagai 

bentuk diplomasi budaya.  Budaya dalam suatu negara meliputi film, musik, 

tarian-tarian, fotografi, makanan, dan sebagainya adalah hal yang bisa untuk 

dibungkus secara atraktif atau menarik dan mudah mendapat perhatian dari 

masyarakat nasional maupun Internasional, dan dapat dipercaya melalui diplomasi 

budaya, hubungan yang lebih baik dengan negara lain, kerjasama, yang tentunya 

akan bisa memberikan keuntungan di berbagai aspek akan mudah dijalin.
2
 

Secara garis besar, diplomasi publik adalah suatu upaya untuk 

mempengaruhi publik internasional demi tercapainya kepentingan suatu Negara.  

                                                           
1
Songkran History diakses dari http://songkran2014.com/songkran-history/ diakses pada tanggal 
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Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi 

sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri.  Diplomasi Publik yang di lakukan 

oleh pemerintah berintergrasi juga dengan  individu atau kelompok di luar 

pemerintahan semisal NGO, artis bahkan orang yang berpengaruh di bidangnya.
3
  

Thailand adalah salah satu Negara yang menerapkan diplomasi publik ini dimana 

pemerintah melakukan promosi budaya melalui media dan organisasi pariwisata 

untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara mereka.  

Saat ini diplomasi budaya sudah banyak digunakan untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya sekaligus memperkenalkan budaya yang mereka miliki.  Thailand 

sendiri bisa dikatakan berhasil dalam melakukan diplomasi budaya karena mereka 

berhasil menjadikan negaranya sebagai destinasi wisata para wisatawan asing 

meskipun beberapa tahun terakhir mereka dilanda bencana banjir dan konflik 

politik yang tidak kunjung berakhir. 

Berbicara mengenai promosi pariwisata, sejak 18 Maret 1960 pemerintah 

Thailand mendirikan TAT (Tourism Authority of Thailand) yang bertugas sebagai 

media informasi mengenai Thailand beserta pariwisatanya.
4
  Pemerintah pun 

berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke negaranya.  Hal ini 

dibuktikan antara tahun 2000-2013 jumlah wisatawan yang berkunjung ke 

Thailand mencapai 167% dimana pada tahun 2000 jumlah wisatawan asing yang 

                                                           
3
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berkunjung berjumlah 10 juta pengunjung sedangkan tahun 2013 jumlah 

wisatawan asing yang berkunjung berjumlah 26.740.000 pengunjung.
5
   

Seperti yang telah dijelaskan diatas, festival Songkran sendiri adalah tahun 

baru bagi bangsa Thailand dimana pada awalnya mereka merayakan tahun baru 

ini dengan memercikkan air suci dari orang tua kepada yang lebih muda.  Namun 

seiring berkembangnya zaman ritual ini menjadi luntur dan menjadi festival saling 

melempar air kepada semua orang yang lewat entah mereka kenal ataupun tidak.  

Hal unik inilah yang membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke 

Thailand. 

Dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada pembahasan diplomasi 

Thailand dalam meningkatkan wisatawan asing melalui pengenalan Festival 

Songkran serta bagaimana branding yang dilakukan Thailand melalui Amazing 

Thailand sebagai bentuk promosi pariwisatanya.  Alasan penulis memilih 

diplomasi Thailand melalui Festival Songkran karena Thailand adalah salah satu 

Negara dengan destinasi wisata paling tinggi di kawasan Asia.
6
 

Oleh karena itu penulis mengambil judul “FESTIVAL SONGKRAN 

SEBAGAI BENTUK DIPLOMASI BUDAYA THAILAND DALAM 

MENINGKATKAN WISATAWAN ASING di THAILAND” sebagai penulisan 

tugas akhir jurusan Hubungan Internasional. 

                                                           
5
Thailand : Tourist Arrivals from 1998 till 2013 oleh Guido Vanhaleweyk 

http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp diakses pada 29 April 2014 pukul 21.30 WIB 
6
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1.2.Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi perumusan masalah adalah : 

“Bagaimana bentuk diplomasi budaya Festival Songkran dalam 

meningkatkan wisatawan di Thailand” 

1.3.Tujuan Penelitian 

        Penelitian disini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana 

upaya upaya diplomasi budaya Thailand dalam meningkatkan wisatawan asing 

melalui festival songkran. 

1.4.Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama berjudul “Thailand Tourism Industry : The Impact of 

Tourism Sector to Thai’s Gross Domestic Product”oleh Azhar Harun.
7
  Penelitian 

ini menjelaskan bagaimana sektor pariwisata di Thailand mampu menaikkan GDP 

di Negara tersebut.  Thailand memang sedang gencar dalam melakukan promosi 

wisata dan budaya.  Dalam penelitian tersebut dijelaskan wisatawan yang 

berkunjung ke ASEAN dan Thailand menduduki peringkat pertama.  Penelitian 

itu juga menunjukkan bagaimana peningkatan ekonomi sebagai dampak dari 

tingginya wisatawan yang berkunjung ke Negara tersebut.  Penelitian ini 

mempunyai kesamaan dengan tulisan ini yaitu bagaimana sektor pariwisata 

Thailand selalu meningkat dari tahun ke tahun serta peningkatan jumlah 

                                                           
7
Thailand Tourism Industry : The Impact of Tourism Sector to Thai’s Gross Domestic Product 

oleh A Harun diakses di http://psrcentre.org/images/extraimages/1012547.pdfpada 29 Mei 2014 

pukul 14.00 WIB 
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wisatawan yang berkunjung.  Namun, perbedaan dengan penulisan ini adalah 

penelitian tersebut hanya memandang dari sektor ekonomi saja.  Tidak melihat 

dari upaya pemerintah atau aktor lainnya dalam meningkatkan wisatawan asing.  

Serta data yang ditampilkan tergolong data lama karena hanya berakhir pada 

tahun 2008. 

Penelitian kedua berjudul “Diplomasi Kebudayaan Indonesia terhadap 

Perancis melalui Rumah Budaya Indonesia tahun 2013oleh Mili Milia.
8
  

Penelitian ini membahas bagaimana bentuk diplomasi yang dilakukan pemerintah 

Indonesia terhadap Perancis melalui rumah budaya.  Hal ini dilakukan karena 

sebagai bentuk timbal balik Indonesia terhadap Perancis yang lebih dulu 

membangun Institut Francais.  Dimana lembaga ini sudah tersebar di beberapa 

kota di Indonesia dan menjadi pusat informasi Perancis di Indonesia khususnya 

dalam hal kebudayaan.  Melihat dari penelitian tersebut ada persamaan dengan 

tulisan ini yaitu di bagian konsep dimana diplomasi budaya digunakan oleh kedua 

Negara untuk mengenalkan identitas Negara mereka.  Namun, perbedaan 

penelitian tersebut dengan tulisan ini adalah bagaimana  konsep diplomasi yang 

diterapkan pada penelitian tersebut lebih mengarap ke Rumah Budaya sebagai 

“tools” oleh pemerintah Indonesia bukan sebagai “actor”.  Sedangkan dalam 

penelitian ini Festival Songkran bertindak sebagai “actor”. 

Penelitian yang terakhir berjudul :“Kepentingan Diplomasi Kebudayaan 

Jepang di Indonesia dalam Momentum Peringatan Tahun Emas Hubungan 

                                                           
8
Diplomasi Kebudayaan Indonesia terhadap Perancis melalui Rumah Budaya Indonesia tahun 

2013 oleh Mili Milia diakses di http://www.scribd.com/doc/214214492/Strategi-Diplomasi-

Budaya-Indonesia pada 29 Mei 2014 pukul 14.45 WIB 

http://www.scribd.com/doc/214214492/Strategi-Diplomasi-Budaya-Indonesia
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Indonesia-Jepang” oleh R. Chairiyah.
9
  Penelitian ini membahas bagaimana 

Jepang di hubungan yang ke 50 tahun dengan Indonesia melakukan sebuah event 

sebagai bentuk diplomasi negaranya.  Hal ini dilakukan Jepang untuk 

memperbaiki citra Negara mereka sebagai Negara penjajah Indonesia.  Dalam 

penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan konsep diplomasi budaya.  Namun, terdapat perbedaan dalam 

penelitian tersebut yaitu dalam penelitian tersebut lebih menekankan bagaimana 

cara untuk menaikkan hubungan kerjasama Indonesia-Jepang.  Berbeda dengan 

penelitian ini dimana penelitian ini membahas mengenai bagaimana menaikkan 

jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand. 

Judul/Nama Peneliti Metodologi Pembahasan 

Thailand Tourism 

Industry : The Impact of 

Tourism Sector to Thai’s 

Gross Domestic 

Productoleh Azhar Harun 

Jenis penelitian 

menggunakan metode 

deskriptif. 

Penelitian ini 

membahas mengenai 

peningkatan GDP 

Thailand selama 

tahun 2000-2008 dan 

peningkatan GDP 

tersebut 15% persen 

berasal dari sektor 

pariwisata. 

Diplomasi Kebudayaan 

Indonesia terhadap 

Perancis melalui Rumah 

Jenis penelitian 

menggunakan metode 

deskriptif. 

Penelitian ini membahas 

bagaimana Indonesia 

melakukan diplomasi 

                                                           
9
Kepentingan Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia dalam Momentum Peringatan Tahun 
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Budaya Indonesia tahun 

2013 oleh Mili Milia 

budaya kepada Prancis 

melalui Rumah Budaya 

Indonesia di tahun 2013 

sebagai bentuk kerja 

sama dengan Prancis 

yang lebih dulu 

membangun Institut 

Francais di Indonesia.  

“Kepentingan Diplomasi 

Kebudayaan Jepang di 

Indonesia dalam 

Momentum Peringatan 

Tahun Emas Hubungan 

Indonesia-Jepang” oleh 

R. Chairiyah.   

Jenis penelitian 

menggunakan metode 

deskriptif. 

Penelitian ini membahas 

bagaimana Jepang 

melakukan diplomasi 

budaya di Indonesia 

sebagai bentuk pencitraan 

Negara mereka atas 

Indonesia karena sempat 

menjajah Indonesia serta 

sebagai jalan untuk 

melakukan kerja sama 

yang lebih luas di 

berbagai bidang. 
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1.5. Kerangka Pemikiran  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa konsep yakni konsep 

diplomasi publik dan konsep national branding.  Ini dimaksudkan agar 

kerangkaan penulisan dapat jelas pembagian level tingkatannya 

1. Diplomasi Budaya 

Secara umum, diplomasi adalah alat sebuah Negara untuk melakukan politik 

luar negerinya.  Dalam kamus Hubungan Internasional menyebutkan bahwa, 

diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha sebuah Negara untuk mempengaruhi 

opini publik di Negara lain dengan menggunakan beberapa komponen seperti 

film, pertukaran budaya, radio dan televise.
10

  Pernyataan ini sesuai dengan John 

T. Rourke yang mengatakan bahwa diplomasi publik adalah cara atau usaha yang 

dilakukan oleh suatu Negara untuk mempengaruhi opini publik di suatu Negara 

melalui media massa.  Artinya, sebuah Negara menggunakan diplomasi publik 

agar dapat tercapai kepentingan nasionalnya dan mempengaruhi opini publik 

dalam negeri maupun internasional.  Dengan media massa pula dapat membentuk 

sebuah jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri.
11

 

Diplomasi publik ini mempunyai beberapa instrument dan salah satunya 

adalah budaya.  Seiring berkembangnya zaman serta isu-isu internasional maka 

muncul istilah diplomasi budaya dimana diplomasi ini digunakan banyak Negara 

                                                           
10

 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2011 halaman 9. 
11

Ajeng Desnawaty,  Implementasi Diplomasi Publik 

Jepanghttp://www.scribd.com/doc/97631360/Diplomasi-Publik diakses pada 27 Mei 2014 pukul 

12.00 WIB 

http://www.scribd.com/Ajenk_Villa_9934
http://www.scribd.com/doc/97631360/Diplomasi-Publik
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karena terlihat lebih aman daripada pendekatan diplomasi ekonomi maupun 

politik.
12

  Selain itu, budaya dianggap penting karena budaya adalah sebagai alat 

identitas suatu bangsa. 

Diplomasi budaya itu sendiri, menurut Milton C. Cummings adalah:
13

 

“The exchange of ideas, information, values, systems, traditions, beliefs, and 

other aspects of culture, with the intention of fostering mutual understanding” 

Jadi, menurut Milton C. Cummings diplomasi budaya itu adalah pertukaran 

ide, informasi, nilai, tradisi, kepercayaan,  dan aspek budaya-budaya lainnya, yang 

bertujuan untuk meningkatkan rasa saling mengerti satu sama lain. 

Dalam hal ini konsep ini bisa diterapkan dalam penelitian ini karena melalui 

filosofi di Festival Songkran inilah yang tetap mampu menarik wisatawan asing. 

2. National Branding 

Secara Konsep Nation Branding adalah usaha yang dilakukan untuk 

membangun dan menjaga citra suatu negara secara holistik.  Pembentukan citra 

suatu negara baik internal maupun eksternal berbasis pada nilai dan persepsi 

positif yang dimiliki sehingga mendapatkan posisi diantara negara-negara lain di 

                                                           
12

 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2011 halaman 31 
13

Diplomasi Budaya dalam Menciptakan Perdamaian Dunia 

 Oleh Prakasita Nindyaswari http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/08/diplomasi-budaya-dalam-

menciptakan-perdamaian-dunia-477786.html diakses pada 3 Juni 2014 pukul 17.10 WIB 

http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/08/diplomasi-budaya-dalam-menciptakan-perdamaian-dunia-477786.html
http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/08/diplomasi-budaya-dalam-menciptakan-perdamaian-dunia-477786.html
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dunia.
14

  National branding juga memiliki beberapa elemen seperti orang, tempat, 

budaya atau bahasa, sejarah, makanan, fashion, wajah-wajah terkenal, merek 

global, dan sebagainya.  Apalagi di era modern seperti ini, sebuah Negara 

diwajibkan untuk mempunyai national branding agar bisa dikenal oleh masyarakat 

Internasional.  Selain itu, peran media massa juga mempunyai andil yang sangat 

besar dalam membangun sebuah merk di kalangan masyarakat luas. 

Simon Anholt membagi unsur unsur dalam state branding menjadi 6 bagian.  

Bahkan dia membuat sebuah hexagon mengenai unsur unsur dari state branding. 

Gambar 1.5.2.1. Hexagon Anholt
15

 

 

                                                           
14

Branding Strategy – Strategi pengembangan Brqnd yang sukses diakses di 

http://ahlimanajemenpemasaran.com/2011/07/branding-strategy-strategi-pengembangan-brand-

yang-sukses/ diakses pada 20 Mei 2014 pukul 09.00 WIB 
15

 I’d like to buy the world a coke diakses di http://www.ethanzuckerman.com/blog/2005/10/07/id-

like-to-buy-the-world-a-coke/ pada 28 Desember 2014 pukul 16.05 WIB 

http://ahlimanajemenpemasaran.com/2011/07/branding-strategy-strategi-pengembangan-brand-yang-sukses/
http://ahlimanajemenpemasaran.com/2011/07/branding-strategy-strategi-pengembangan-brand-yang-sukses/
http://www.ethanzuckerman.com/blog/2005/10/07/id-like-to-buy-the-world-a-coke/
http://www.ethanzuckerman.com/blog/2005/10/07/id-like-to-buy-the-world-a-coke/


11 
 

Keenam unsur tersebut adalah pariwisata, budaya, ekspor, pemerintah, investasi 

dan masyarakat.   

Pertama maksud dari pariwisata adalah bagaimana sebuah negara memiliki 

daya tarik wisata dengan tiga poin utama yaitu keindahan alam, banguna 

bersejarah dan atraksi jalanan di tengah kota.
16

 

Kedua adalah budaya.  budaya disini adalah bagaimana sebuah negara mampu 

membuat sebuah kemasan budaya khas negara mereka yang menjadi daya tarik 

masyarakat internasional.
17

 

Ketiga adalah ekspor.  Ekspor disini lebih kepada sebuah produk yang 

dihasilkan dalam sebuah negara dan produk tersebut menjadi daya tarik 

masyarakat internasional.
18

 

Keempat adalah pemerintah.  Kebijakan kebijakan sebuah kepala negara 

dalam mengambil sebuah keputusan dapat dikatakan unsur dari branding sebuah 

negara.
19

 

Kelima adalah investasi dan imigrasi.  Sebagai negara dengan tingkat investasi 

asing yang mudah serta ramah bagi penduduk asing yang datang untuk bekerja, 

belajar ataupun wisata dapat dikatakan sebuah branding negara tersebut. 

                                                           
16

 The Anholt-GFK roper 2013 Nation Brand index report diakses di 

https://www.nzte.govt.nz/en/news-and-media/features/the-anholt-gfk-roper-2013-nation-brands-

index-report/ pada 28 Desember 2014 pukul 08.05 WIB 
17

 ibid 
18

 ibid 
19

 ibid 

https://www.nzte.govt.nz/en/news-and-media/features/the-anholt-gfk-roper-2013-nation-brands-index-report/
https://www.nzte.govt.nz/en/news-and-media/features/the-anholt-gfk-roper-2013-nation-brands-index-report/
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Keenam adalah masyarakat.  Perilaku yang baik dan ramah masyarakat sebuah 

negara dapat dikatakan branding.  Hal ini dikarenakan mampu membuat nyaman 

penduduk asing yang berkunjung ke negara tersebut. 

Seperti contoh Negara dengan nation branding yang kuat adalah Paris dengan 

Menara Eiffel, Italia dengan Menara Pisa, Malaysia dengan Menara Petronas, 

Singapura dengan Merlyon Park dan Indonesia dengan Pulau Bali.  Dalam hal ini 

Thailand telah berhasil menciptakan branding bagi negaranya di kalangan dunia 

Internasional.Thailand terkenal dengan pantainya yang indah dan festival-festival 

budaya yang menarik. 

1.6.Metode Penelitian 

1.6.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

Deskriptif.  Metode penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara teperinci tentang fenomena yang terjadi 

dam menggambarkan gejala atau variable yang dijelaskan secara 

sistematis,faktual dan aktual menegani fakta-fakta,sifat dan hubungan ntara 

fenomena yang diamati. Peneliti melakukan pengamatan terhadap  hubungan 

variable yang telah tercantum dalam penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti ingin 

mengamati atau meneliti tentang diplomasi budaya Thailand melalui festival 

songkran dalam peningkatan wisatawan asing. 

 



13 
 

1.6.2 Batasan Waktu Penelitian 

Batasan waktu yang diambil dari penelitian ini adalah antara taun 2011-2013.  Hal 

ini dikarenakan pemerintah Thailand mulai gencar melakukan diplomasi budaya 

festival songkran dimulai pada tahun 2011 dan tahun 2013 diambil karena di 

tahun 2013 terjadi peningkatan wisatawan secara drastis. 

1.6.3 Batasan Materi Penelitian 

Adapun tujuan untuk menentukan batasan meteri disini agar pembahasan 

penelitian ini mengenai fenomena yang diamati tidak keluar dari kerangka 

penelitian yang di tentukan,  Upaya pembatasan materi ini agar disamping penulis 

dapat tetap fokus, penulis dapat terbantu dalam menganalisa data yang sesuai 

dalam kerangka pemikiran penelitian ini.  Sebagai batasanya dalam materi atau 

topik dalam penlitian ini yaitu membahas mengenai pengaruh Festival Songkran 

sebagai bentuk diplomasi budaya dalam meningkatkan wisatawan asing di 

Thailand. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Bedasarkan penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka. Dalam teknik 

penggumpulan data penulis akan mengksplorasi data sesuai dengan pembahasan 

mengenai pengaruh festival Songkran sebagai bentuk diplomasi budaya dalam 

meningkatkan wisatawan asing di Thailand.  Dalam hal ini data yang diperoleh 

dari berbagai buku dan literatur, dokumen, jurnal, artikel maupun informasi dari 

media cetak meupun media elektronik lainnya yang relevan dalam masalah-
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Keinginan pemerintah 

untuk menjadikan 

tujuan wisata dunia 

Diplomasi budaya 

melalui festival Songkran 

dan branding melalui 

“Amazing Thailand” 

Wisatawan asing 

meningkat 

masalah yang diamati.  Seletah dikumpulkan data diseleksi dan dikelompokkan ke 

dalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematik penulisan. 

1.6.5 Alur Pemikiran 
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1.6.6 Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah,rumusan masalah, tujuan, 

penelitian, manfaat penelitian, Penelitian  terdahulu, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, tingkatan analisa, teknik pengimpulan data, ruang lingkup penelitian 

dan Sitematika Penulisan 

Bab II : Potensi wisata Thailand 

Pada bab ini membahas bagaimana potensi potensi wisata yang ada di Thailand.  

Bagaimana jumlah peningkatan ekonomi domestik yang meningkat dari sektor 

pariwisata. 

Bab III : Analisa Diplomasi Budaya 

Pada bab ini membahas bagaimana festival Songkran digunakan sebagai bentuk 

diplomasi budaya dalam peningkatan wisatawan asing di Thailand serta branding 

melalui Amazing Thailand. 

Bab IV : Penutup 

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan bedasarkan data-data yang dimuat 

serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian ini 

sehingga tercapai hasil yang diharapkan. 


