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Penelitian ini mengkaji strategi AIESEC Indonesia dalam usaha promosi budaya lokal 
Indonesia ke masyarakat internasional. Kasusnya adalah strategi AIESEC Indonesia, dalam 
mengangkat budaya lokal Indonesia ke mancanegara. Berdasar pengamatan pada media-
media online resmi AIESEC Indonesia belum ditemukan pemanfaatan teknologi internet 
yang digunakan untuk promosi budaya lokal seperti keris, batik, wayang kulit, tarian daerah 
dan lain sebagainya. Sekilas informasinya terlihat statis, hanya berisi informasi dasar. 
Padahal saat ini muncul berbagai media online yang mempromosikan budaya lokal dan 
pariwisata lokal Indonesia dengan konten yang variatif, dinamis dan tampilan yang menarik. 
Menariknya pada salah satu menu di laman resmi AIESEC Indonesia menegaskan secara 
lugas bahwa aksi promosi budaya lokal Indonesia ke masyarakat internasional menjadi 
bagian dari program pertukaran pemuda yang dikenal dengan Global Citizen Programme. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, muncul permasalahan penelitian: Bagaimanakah strategi 
AIESEC Indonesia untuk mengefektifkan program pertukaran pemuda yang bertujuan untuk 
mempromosikan budaya lokal Indonesia ke masyarakat internasional? 

Setelah dilakukan analisis ke berbagai data terkait, di dapatkan jawaban. Sejak 
AIESEC berdiri, hingga saat ini, terdapat dinamisasi program di dalamnya. Program yang 
telah ada di dalamnya dapat mengalami pergeseran prioritas. Namun ada yang tidak berubah 
yaitu pertukaran pelajar. Penyebabnya, pertukaran pemuda/pelajar secara fisik memiliki 
tujuan visioner, mempertimbangkan aspek masa depan, mengingat dinamika kekuatan global 
senantiasa bergejolak. Hubungan antara dua Negara pada masa sekarang baik, belum tentu di 
masa depan. Maka, perlu suatu investasi diplomatik yang tidak hanya bermanfaat sementara, 
tetapi juga bermanfaat di masa depan. Uniknya lagi mengapa pertukaran fisik masih bertahan 
hingga kini meski muncul kekuatan internet sebagai media komunikasi global, karena di 
kondisi konflikpun, masih dapat diupayakan. AIESEC Indonesia melalui program pertukaran 
pemudanya tidak khusus pada promosi budaya lokal dalam arti sempit, namun bertujuan 
lebih luas yaitu memberikan dampak positif ke masyarakat melalui proyek sosialnya terkait 
dengan isu internasional seperti Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Lingkungan 
dan Kewirausahaan. Hal tersebut tanda bahwa pertukaran pemuda adalah diplomasi budaya 
dan bagian dari diplomasi publik. Sedangkan promosi budaya lokal menjadi bagian di 
dalamnya.  

Teknologi internetpun didayagunakan oleh AIESEC Idonesia dalam mendukung 
praktik promosi budaya lokal sebagai bagian dari diplomasi budaya karena kemampuannya 
mendunia dan menciptakan berbagai inovasi strategi maupun konten yang edukatif, menarik 
dan menyentuh, meski pada praktiknya lebih diprioritaskan menjaga konektivitas dengan 
khalayaknya (pemuda) dan promosi program agar kahlayaknya tertarik berpartisipasi aktif 
bersama AIESEC Indonesia melalui berbagai program pertukarannya.  

Sampai saat ini AIESEC (termasuk AIESEC Indonesia) masih meyakini, dengan 
menghubungkan seluruh pemuda pemudi di dunia melalui aktivitas pertukaran fisik, dunia 
akan menjadi tempat yang lebih baik dan layak bagi semua ras, suku bangsa serta 
memberikan pengalaman hidup baru yang mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. 
Terlebih promosi budaya lokal bagi AIESEC Indonesia tidak hanya promosi budaya dalam 
arti sempit (sebatas karya konkret) namun sebagai bagian dari diplomasi budaya yang 
berusaha untuk menciptakan hubungan antarbangsa yang harmonis sebagai upaya bersama 
menuju dunia lebih ramah, damai dan bersahabat.  
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