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ABSTRACT 
 
The study aimed to explain AIESEC Indonesia’s strategy to promote local cultures to the 
international community. The observation shows that online media only provide static data 
and have not made used of internet technology yet to promote local cultures such a keris, 
batik, puppet, traditional dances, etc. However, a clear information in the official website 
shows those to be a part of youth exchange programme as known as Global Citizen 
Programme (GCP). The study will answer the question how GCP promotes Indonesian local 
cultures to the international community. The result shows that internet technology can be 
used to promote them since it is worldwide used and consists of attractive educated contents. 
GCP not only can promote local cultures but also give wider effects through its social 
projects deal with international issues such as humanity, health, education, culture, 
environment, and enterpreneurship. Thus, GCP is a cultural diplomacy and a part of public 
diplomacy.  
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Penelitian ini mengkaji strategi AIESEC Indonesia untuk mempromosikan budaya lokal ke 
masyarakat internasional. Berdasar pengamatan yang ada, media-media online resmi 
AIESEC Indonesia hanya menampilkan data-data statis dan  belum memanfaatkan teknologi 
internet untuk mempromosikan budaya lokal seperti keris, batik, wayang kulit, tarian daerah 
dan lain sebagainya. Meskipun demikian, pada salah satu menunya menegaskan secara 
lugas bahwa aksi promosi budaya lokal Indonesia ke masyarakat internasional menjadi 
bagian dari program pertukaran pemuda yang dikenal dengan Global Citizen Programme 
(GCP). Tulisan ini akan menjawab bagaimana strategi AIESEC Indonesia mengefektifkan 
GCP untuk mempromosikan budaya lokal Indonesia ke masyarakat internasional. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa teknologi internet mampu didayagunakan untuk mendukung 
praktik tersebut. GCP tidak saja mampu mempromosikan budaya lokal tetapi juga 
memberikan dampak lebih luas melalui proyek sosial terkait isu-isu internasional seperti 
kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, budaya, lingkungan dan kewirausahaan. Dengan 
demikian bisa dikatakan GCP adalah diplomasi budaya dan bagian dari diplomasi publik..  
 
Kata-kata kunci: strategi, promosi, budaya lokal, pertukaran pemuda, teknologi, internet, 
masyarakat internasional, AIESEC Indonesia 
 
 

Di era globalisasi ini para pemuda, termasuk mahasiswa, dianggap paling rentan 
mengalami krisis identitas budaya dan cenderung mudah terpengaruh budaya barat sehingga 
program-program pertukaran pemuda ke luar negeri menjadi nilai lebih karena mereka yang 
tergabung dalam kegiatan ini tidak saja mampu mengatasi permasalahan dirinya tetapi juga 
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menjadi agen promosi kebudayaan Indonesia. Salah satu wadah yang biasa menangani ini 
adalah AIESEC Indonesia, organisasi nirlaba yang turut aktif menjembatani para pemuda di 
Indonesia untuk berpartisipasi aktif melakukan diaspora melalui program pertukaran 
pemuda/pelajar ke dan dari berbagai negara.  

 
Seiring perkembangan zaman, media promosi yang digunakan AIESEC Indonesia pun 

mengikuti perkembangan. Namun dari pengamatan penulis terhadap pemanfaatan teknologi 
menunjukkan bahwa AIESEC Indonesia masih memanfaatkannya sebatas menampilkan data 
statis yaitu informasi-informasi mendasar yang tidak perlu diubah pada periode yang singkat. 
Selain itu, pada beberapa media sosial yang digunakan oleh AIESEC Indonesia secara resmi 
seperti facebook, twitter, dan youtube AIESEC Indonesia pun menunjukkan hal yang sama. 
Mereka belum memuat publikasi yang memang spesifik bermuatan promosi budaya lokal 
Indonesia. Padahal dalam salah salah satu submenunya secara lugas menegaskan bahwa aksi-
aksi promosi budaya lokal Indonesia ke masyarakat internasional menjadi bagian di dalam 
salah satu program pertukaran pemuda AIESEC Indonesia yang dikenal dengan sebutan 
Global Citizen Programme (GCP).  Tulisan ini akan menjawab bagaimana strategi AIESEC 
Indonesia mengefektifkan GCP untuk mempromosikan budaya lokal Indonesia ke 
masyarakat internasional. 

 
 

Mengenal AIESEC lebih dalam 
 

AIESEC adalah jaringan pemuda global yang memberi dampak pada dunia melalui 
pengalaman dan pengembangan kepemimpinan. Organisasi ini merupakan organisasi not-for 
profit (tidak untuk profit) yang menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa untuk 
melakukan kegiatan kepemimpinan dan magang, baik di organisasi laba maupun organisasi 
nirlaba. Ide kemunculan AIESEC dimulai pada tahun 1930an ketika dunia mulai memulihkan 
diri dari depresi ekonomi yang mendalam. Di saat yang bersamaan saluran-saluran 
perdagangan dan saluran komunikasi terputus. Organisasi-organisasi mahasiswa di negara 
Skandinavia dan negara Eropa lainnya mulai membangun kerjasama. Pada awalnya, 
kerjasama ini adalah dalam bentuk pertemuan di mana delegasi akan bertukar informasi jenis 
program dan kurikulum yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah yang ada di negara lain. 
Secara bertahap, kerjasama ini kemudian berevolusi menjadi kerjasama pertukaran pelajar 
secara fisik yang membutuhkan para mahasiswa untuk berkunjung dan tinggal dalam waktu 
tertentu di luar negara asalnya.  

 
Dengan berakhirnya perang dunia kedua pada Agustus 1945, maka para mahasiswa 

Eropa di kala itu kembali melihat kesempatan untuk melanjutkan kegiatan yang mereka 
lakukan sebelumnya. Asosiasi mahasiswa di Eropa kembali mendirikan kerjasama antara satu 
dengan yang lainnya dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi mengenai 
industri dan ekonomi serta kembali melakukan pertukaran mahasiswa yang baru lulus untuk 
melakukan praktik magang di negara lain. 

 
Pada Maret 1946, diadakanlah kongres Skandinavia di Gothenburg. Dalam kongres 

ini berlangsung sebuah diskusi tetang perencanaan untuk kegiatan traineeship. Hasil dari 
diskusi tersebut diputuskan bahwa kegiatan traineeship harus dikelola oleh sekolah secara 
bergiliran. Stockholm School of Economics ditunjuk sebagai sekolah utama untuk mengatur 
pertukaran ini pada tahun 1946 –1947. Tahun 1946 – 1948 merupakan cikal bakal identitas 
organisasi AIESEC terbentuk. Para anggota komite eksekutif AIESEC dihadapkan pada 
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masalah politik yang berlangsung deras di Eropa, utamanya di Republik Ceko, tempat markas 
besar AIESEC berada. 

 
Pada pertemuan komite eksekutif di St. Gallen pada bulan Februari tahun 1947, 

diputuskan bahwa AIESEC hanya akan bekerja dengan organisasi lain jika organisasi 
tersebut bisa menjamin netralitas politiknya. Kongres AIESEC yang kedua dilakukan di 
Stockholm, Swedia pada tanggal 2 – 6   Maret 1949. Pada kongres ini fondasi untuk AIESEC 
(Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) secara 
resmi didirikan, dan filosofi dasar dinyatakan dalam bentuk yang koheren. Fokusnya adalah 
pada "membangun hubungan persahabatan antara anggota" dan sarana penting untuk 
mencapai tujuan ini adalah pertukaran mahasiswa. Perwakilan dari Belgia, Denmark, 
Finlandia, Perancis, Belanda, Norwegia dan Swedia menandatangani dokumen pengukuhan 
organisasi. Sejak saat itu dan seterusnya kemudian AIESEC direformasi menjadi AIESEC 
yang sampai saat ini tetap eksis. 

 
AIESEC setiap tahunnya menawarkan 27.500 kesempatan untuk posisi 

kepemimpinan dan menyelenggarakan lebih dari 500 konferensi yang ditawarkan bagi lebih 
dari 100.000 mahasiswa anggota AIESEC. Tak kurang dari 2.400 universitas terkemuka di 
dunia yang tersebar di 5 kontinen, tepatnya 500 kota di dunia mendukung kegiatan AIESEC. 
AIESEC saat ini didukung oleh lebih dari 8.000 organisasi sebagai mitra global. 

 
Enam nilai AIESEC yang wajib dimiliki oleh AIESECer adalah: (1) Striving for 

Exellence: AIESECers memiliki tujuan untuk memberikan kinerja kualitas tertinggi dalam 
segala hal yang dilakukan. Melalui kreativitas dan inovasi, AIESECers berusaha untuk terus-
menerus meningkatkan kualitas dirinya; (2) Demonstrating Intergrity: AIESECers konsisten 
dan transparan dalam menentukan keputusan dan tindakannya. Anggota AIESEC memenuhi 
komitmennya dan mengendalikan diri dengan cara yang jujur, sesuai dengan cita-citanya; (3) 
Activating Leadership: AIESECers memimpin dengan cara memberikan contoh dan 
menginspirasi kepemimpinan melalui kegiatan organisasi. AIESEC bertanggung jawab penuh 
untuk mengembangkan potensi kepemimpinan anggotanya; (4) Living Diversity: AIESECers 
berusaha untuk belajar dari cara hidup yang berbeda dan beragam opini, hal ini yang nampak 
dalam lingkungan multikultural AIESEC. AIESEC menghormati dan secara aktif mendorong 
setiap individu untuk ikut berkontribusi pada hal yang positif; (5) Enjoying Participation: 
AIESEC menciptakan lingkungan dinamis yang tercipta dari partisipasi aktif oleh individu-
individu yang antusias. AIESECers menikmati keterlibatan mereka dalam kegiatanAIESEC; 
(6) Acting Sustainably: AIESECers bertindak dengan cara yang berkesinambungan bagi 
organisasi dan masyarakatnya. Keputusan yang diambil oleh AIESECers memperhitungkan 
kebutuhan generasi mendatang. 

 
AIESEC menyediakan platform bagi mahasiswa di berbagai universitas dan 

perguruan tinggi, dalam bentuk kegiatan magang internasional dan/atau kesempatan 
bergabung dalam proyek sosial yang diselenggarakan oleh komite lokal AIESEC di negara 
lain. Para pemuda  ini dapat mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dengan bekerja 
dan memimpin tim. AIESEC juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain untuk 
memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk bekerjasama langsung dengan mitra 
AIESEC tersebut, dan mewakili perguruan tinggi mereka sebagai duta kampus. 

 
Setiap tahun, ada lebih dari 27,500 mahasiswa berkesempatan tinggal dan bekerja di 

negara asing. Peserta dapat memilih untuk bekerja di bidang manajemen, teknologi, 
pendidikan atau pengembangan, membantu membangun keterampilan korporasi seseorang. 
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Berfokus pada penyediaan platform untuk pengembangan kepemimpinan pemuda, AIESEC 
bekerja sama dengan ribuan perusahaan dan organisasi di seluruh dunia. Peran AIESEC di 
sini berfungsi sebagai jembatan antara organisasi dan mahasiswa yang berpikiran global. 

 
Inisiatif alumni Global AIESEC dikelola bersama-sama oleh AIESEC internasional. 

Organisasi tersebut menawarkan dukungan dan saran bagi alumninya. Melalui platform ini, 
alumni AIESEC bisa menjadi mentor bagi anggota aktif AIESEC, memberikan masukan dan 
saran bagi anggota, memberi dukungan finansial untuk proyek-proyek sosial AIESEC hingga 
mengambil mahasiswa magang untuk membantu alumni dalam mengembangkan bisnisnya. 

 
Organisasi AIESEC dapat ditemukan di seluruh dunia. Negara  yang tercantum 

sebagai "officialextentions" dari AIESEC,  hingga Desember 2015, antara lain: Afghanistan, 
Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, 
Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Mainland of China, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, 
Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, 
Ethiopia, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Hong 
Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kzakhstan, 
Kenya, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, 
Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rep. of Macedonia, 
Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, 
South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, 
Thailand, The Netherlands, The Philippines, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, 
U.A.E.,United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan Venezuela, Vietnam dan 
Zimbabwe. 

 
Komite-komite AIESEC mengadakan sejumlah konferensi setiap tahunnya, periode 

dan ruang lingkupnya beragam berdasarkan ruang lingkup demografi. Tujuan dari 
konferensi-konferensi AIESEC adalah untuk mempertemukan seluruh anggota AIESEC 
untuk bersama-sama meningkatkan keterampilan profesional mereka, memberikan 
kesempatan untuk memperluas jaringan dan bekerja sesuai dengan strategi organisasi. 

 
Setiap tahun, AIESEC menyelenggarakan kurang lebih 500 konferensi di seluruh 

dunia. Topik-topiknya tidak jauh dari nilai dan visi AIESEC, yaitu meliputi: (1) Perdagangan 
Internasional; (2) Manajemen Pendidikan; (3) Pengembangan yang Bersifat Berkelanjutan; 
(4) Kewirausahaan; (5) Inovasi; dan (6) CSR (Corporate Social Responsibility) 

 
Konferensi yang diadakan oleh AIESEC dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

(1) Konferensi Nasional dan Regional; (2) Konferensi Internasional. Konferensi nasional 
diselenggarakan setidaknya dua kali dalam setahun oleh masing-masing negara yang 
termasuk dalam keanggotaan AIESEC. Selama konferensi ini, status keanggotaan dari setiap 
lokal komite ditentukan. Pada konferensi nasional juga diadakan pemilihan umum untuk 
presiden beserta komite eksekutif untuk tingkat nasional. 

 
Konferensi lingkup internasional yang diadakan oleh AIESEC hanya dihadiri oleh 

para pemimpin yang menjabat di komite AIESEC yang ada. Konferensi Internasional 
diselenggarakan oleh negara angota AIESEC yang berbeda-beda setiap tahunnya. Ada dua 
konferensi internasional yang diadakan dalam jaringan AIESEC internasional setiap 
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tahunnya, yaitu: IPM (International Presidents Meeting) dan IC (International Congress).  
 
 

Promosi Budaya Lokal Indonesia melalui   
Program Pertukaran Pemuda AIESEC Indonesia 

 

Salah satu program pertukaran AIESEC yang paling diminati oleh  anggotanya adalah 
Global Citizen Programme (GCP). Sebagai bukti, tiap tahunnya lebih dari 22.500 
pelajar/mahasiswa dan lulusan baru mengikuti program tersebut sebagai relawan 
internasional. GCP sendiri bertujuan untuk memberikan sebuah dampak langsung pada 
masyarakat melalui project sosial ini. Ia memfokuskan pada beberapa isus-isu di dunia 
seperti kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, budaya, lingkungan dan kewirausahaan. Selain 
itu, mereka juga  mendapatkan banyak manfaat seperti international networking, personal 
development, ataupun menjadi representatif/perwakilan dari Indonesia (AIESEC Indonesia, 
2015). 

 
Hal tersebut menandakan GCP merupakan diplomasi budaya sebagai bagian dari 

diplomasi publik. Artinya, tidak hanya sekedar promosi budaya melainkan juga aktivitas 
sosial seperti yang disampaikan oleh Soedjatmoko & Thompson (1976): (1) Tujuan 
diplomasi kebudayaan lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan. Seperti yang digambarkan 
oleh The Marshall Plan pada Winston Churchil, yaitu tindakan suatu bangsa yang tidak 
menggunakan kekerasan merupakan bentuk dari diplomasi kebudayaan; (2) Membangun 
pengetahuan baru dan kepekaan terhadap negara lain untuk mewujudkan hubungan yang 
lebih baik antara masyarakat dengan bangsanya; (3) Memengaruhi pendapat umum 
(masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu. Biasanya, 
terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan antara masyarakat dengan masyarakat lain. 

  
Hal tersebut senada dengan David Bachner dari American University yang 

menganggap bahwa salah satu bentuk kerjasama yang dapat berfungsi sebagai ‘investasi 
diplomatik’ adalah pertukaran pemuda. Ia tidak memberikan dampak langsung terhadap 
masing masing negara melainkan secara baru dirasakan di masa depan (Bachner, 2001). 
Lebih lanjut  Melomo (2008) menegaskan bahwa mempelajari negara dan budaya lain akan 
membantu memberdayakan orang muda di tiap negara untuk berhasil di pasar. Ini juga akan 
membantu mereka memberikan kontribusi mengenai ide-ide baru terhadap pasar saat ideologi 
absolut berusaha menghancurkan gagasan dari ide-ide bersaing.  

 
Senada dengan hal di atas, Bansyur (2014) menekankan bahwa strategi utama 

diplomasi budaya yang di dalamnya terdapat aksi-aksi promosi budaya lokal, inti 
pemahamannya adalah tidak sebatas promosi budaya lokal saja, namun juga demi hubungan 
antarbangsa dan upaya bersama menuju dunia lebih ramah, damai dan bersahabat. Dalam 
hubungan antarbangsa, pemuda adalah ”aset” dan ”aktor” kemajuan dunia beserta umatnya. 
Karena itu, konektivitas pemuda antar bangsa sangat penting, bahkan menentukan terutama 
dalam melanjutkan penataan baru, bahkan merajut kembali hubungan antar bangsa. Masa 
depan dunia akan lebih banyak ditentukan pemuda sekarang yang kelak menjadi pemimpin 
dan pengendali kebijakan negara masing-masing.  

 
Oleh karena itu tujuan diplomasi budaya lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan, 

seperti yang digambarkan oleh The Marshall Plan pada Winston Churchil, yaitu tindakan 
suatu bangsa yang tidak menggunakan kekerasan juga merupakan bentuk dari diplomasi 
kebudayaan, seperti proyek-proyek sosial yang berkaitan dengan berbagai isu seperti 
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kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, budaya, lingkungan dan kewirausahaan. Hal ini 
dianggap sebagai kekuatan dari diplomasi budaya yang menurut CP Schneider (2006) 
memiliki beberapa kekuatan utama yaitu: (1) Koneksi dua arah, bukan paksaan unilateral; (2) 
Dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya 
menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya; dan (3) Beroperasi dalam rentang waktu 
yang panjang sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, 
bahkan pada keadaan hubungan diplomatik yang negatif. Sementara itu, tujuan diplomasi 
budaya menurut L’Etang (dalam Johnson, 2015) adalah “cultural diplomacy tends to be 
characterized by long-term ‘hearts and minds’ campaigns aimed at developing emotional 
bonds with overseas domestic publics to gain their identification and sympathy” 

 
Promosi budaya lokal itu sendiri menurut Sugihamretha (2010) berwujud tiga bentuk 

utama yaitu gagasan abstrak, aktivitas konkret dan karya konkret. Gagasan abstrak dapat 
berupa ide-ide, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan. Aktivitas konkret dapat berupa sistem 
sosial maupun aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sehar-hari yang dapat diamati dan 
didokumentasikan. Sedangkan karya konkret dapat berupa hasil dari aktivitas, hasil perbuatan 
hingga benda-benda karya manusia. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI, menyebut hal demikian sebagai budaya yang memiliki pengertian tidak hanya ekspresi 
seni, tetapi juga kuliner dan falsafah hidup (kemdikbud.go.id, 2015). Menurut Frankel 
(1984), sebenarnya kata “lokal” dapat juga tidak mengacu pada wilayah geografis, khususnya 
kabupaten/kota, dengan batas-batas administratif yang jelas, tetapi lebih mengacu pada 
wilayah budaya yang seringkali melebihi wilayah administratif dan juga tidak mempunyai 
garis perbatasan yang tegas dengan wilayah budaya lainnya.  

 
Termasuk dalam kriteria ini adalah kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui 

budaya, nilai-nilai serta ide dan tidak melalui kekerasan dengan menggunakan kapabilitas 
militer, politik, maupun ekonomi. Walaupun diplomasi budaya tidak dapat diukur secara 
kuantitatif, diplomasi budaya tetap dapat beroperasi di dunia, di mana power tersebar ke 
seluruh negara-negara di dunia dan saling ketergantungan sebagai etos kerjanya (Nye, 2011; 
Geertz, 1973). 

 
Bahkan negara super power seperti Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi 

dan militer, kadang kala mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dan ekonominya 
dengan lebih menonjolkan penggunaan bidang kebudayaan. Presiden John F Kennedy pada 
tahun 1960-1963 secara intensif menggunakan segi-segi kebudayaan guna menopang 
diplomasinya, yaitu dengan mengirimkan sukarelawan yang memiliki keahlian di bidang 
pendidikan dan olahraga serta seni, terutama seni musik, ke banyak negara berkembang, 
termasuk ke Indonesia. Program tersebut dikenal dengan nama“Peace Corps” (Warsito, 
Kartikasari, 2007). 

 
Uniknya dan sekaligus menjadi sebab mengapa diplomasi antar individu yang secara 

langsung melibatkan pertukaran maupun aktivitas fisik tersebut masih bertahan hingga saat 
ini meski telah muncul kekuatan internet yang dapat digunakan sebagai media e-diplomacy, 
karena dalam kondisi relatif mengarah ke konflikpun, masih dapat diupayakan. Salah satu 
contoh adalah diplomasi olahraga (sport diplomacy) yang dilakukan oleh masyarakat Korea 
Utara dengan Korea Selatan yang masih terlibat dalam intensitas konflik yang cukup tinggi 
meski akan mengarah kepada upaya reunifikasi Korea. Bentuk diplomasinya antara lain 
pengiriman delegasi kedua Korea pada Olimpiade Sydney 2000, Olimpiade Athena 2004 dan 
Olimpiade Winter Turin 2006. Pada kesempatan tersebut, kedua bendera negara dipakai, juga 
satu bendera lain yang digunakan sebagai pemersatu keduanya. Diplomasi ini mampu 
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menunjukkan adanya inovasi pendekatan politik luar negeri Korea Selatan pada masa 
Presiden Kim Dae-jung yang mengarah kepada people-to-people contact untuk ke arah 
reunifikasi (Merkel, 2008: 289-311). 

 
Di sisi lain, diplomasi budaya yang melibatkan pelajar tersebut sejalan dengan hasil 

laporan UNESCO mengenai berbagai upaya untuk menciptakan dialog dan empati di antara 
generasi muda dari budaya yang berbeda melalui kegiatan sekolah dan program-program 
pendidikan serta pertukaran yang bersifat partisipasi budaya, seni dan kegiatan olahraga. 
Demikian pula acara yang melibatkan beragam suku bangsa seperti jejaring ‘global city’, 
karnaval dan festival budaya. Kunci keberhasilan dialog tersebut terletak pada kesetaraan 
harga diri dari peserta dialog. Hal tersebut dapat terlaksana jika terdapat pengakuan dan 
penghormatan terhadap berbagai bentuk pengetahuan dan cara-cara mereka berekspresi, adat 
dan tradisi peserta serta upaya untuk membangun kebebasan masyarakat dalam 
mengekspresikan dirinya. Pertukaran dalam dialog antar budaya merupakan unsur utama 
terbentuknya perdamaian baik melalui jejaring lokal dan masyarakat informal, melibatkan 
rekanan baru terutama penduduk asli, kaum perempuan maupun generasi muda (UNESCO, 
2011). 

 
Selain GCP terdapat program pertukaran pemuda AIESEC lain yang bernama Global 

Internship Programme (GIP). GIP menawarkan  magang di bidang manajemen dan teknis. 
Peserta program magang ini digaji. Biasanya kegiatan magang ini berlangsung dalam jangka 
panjang dan melibatkan mahasiswa pada proyek-proyek bisnis yang beragam serta dalam 
organisasi yang beragam. Durasi magang adalah enam minggu sampai 18 bulan. Ada tiga 
lingkup magang pada programGIP: (1) Manajemen, yang berkaitan dengan administrasi, 
keuangan, akuntansi, pemasaran, manajemen proyek dan SDM (Sumber DayaManusia); (2) 
Teknis, terkait dengan pengelolaan dan pengembangan di web, perangkat lunak, jaringan dan 
database IT, ditambah beberapa teknik; (3) Pendidikan, berhubungan dengan promosi, 
pengembangan kurikulum, pengajaran dan konseling di bidang pendidikan. 

 
Setiap tahunnya, tercatat lebih dari 5.000 mahasiswa berangkat ke luar negeri untuk 

mengikuti program ini. Kegiatan GIP merupakan fokus utama yang diproyeksikan oleh 
AIESEC Internasional sejak tahun 2013, karena kegiatan ini membantu pemuda agar mampu 
meningkatkan taraf  kelayakan hidupnya melalui pengalaman magang secara professional. 
Menurut data internal AIESEC, wilayah Asia Pasifik berkontribusi 12,17% dari jumlah 
partisipan program GIP, menduduki urutan keempat berturut-turut setelah wilayah Central 
and Western Europe, Western Europe and North America dan Iberoamerica. Indonesia 
sendiri merupakan negara yang memiliki kontribusi paling besar diantara negara-negara se-
Asia Tenggara. 

 
Hal yang menarik adalah adanya inisiatif dari AIESEC Indonesia untuk mendorong 

adanya promosi budaya lokal Indonesia kepada para partisipan dari negara 
pengirim/asing/luar negeri yang sedang melakukan proses magang. Salah satunya di bidang 
pendidikan pada sekolah-sekolah yang bersedia menerima para partisipan tersebut untuk 
magang selama enam minggu sampai 18 bulan. Para partisipan AIESEC asal Indonesia di 
level-level kota/universitas yang turut mendampingi para partisipan dari negara pengirim/luar 
negeri tersebut menggerakkan masyarakat sekolah termasuk siswa-siswa di sekolah tersebut 
bahkan di level pendidikan sekolah dasar sederajat sekalipun, untuk mengenalkan budaya 
lokal masing-masing daerah serta berbagai budaya lokal di nusantara kepada para partisipan 
asing.  
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GIP secara serius dimanfaatkan oleh para AIESECers Indonesia untuk menanamkan 
kecintaan generasi muda Indonesia terhadap budaya lokalnya sejak dini serta menjadi 
peluang bagus bagi masyarakat sekolah khususnya para siswa di sekolah tersebut. Bahkan 
muncul wacana merangkul pendidikan di jenjang Taman Kanak-kanak untuk secara aktif, 
kreatif dan inovatif mempromosikan beragam budaya lokal Indonesia kepada masyarakat 
asing. Selain itu, kegiatan ini turut pula mengajak para siswa untuk mengenal budaya lokal 
dari negara para partisipan asal luar negeri yang mengikuti GIP di sekolah tersebut, dengan 
tujuan: (1) Membentuk kelenturan mental anak bangsa untuk menghadapi benturan konflik 
sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak; (2) Mengembangkan 
kepribadian di dalam dan luar lingkungan sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam 
status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas; dan (3) Memberikan 
ruang bagi anak mengekspresikan kecintaan dan kepeduliannya terhadap kebudayaan dan 
memberikan pemahaman yang utuh tentang sebuah pengetahuan kepada para siswa.  
 
 

Pemanfaatan Media Online dalam Mempromosikan Budaya Lokal Indonesia 
 

Pentingnya pemanfaatan teknologi dilansir oleh UNESCO. Badan PBB ini 
melaporkan bahwa ketika dunia secara perlahan berubah menjadi sebuah “desa global”, pers, 
buku, radio, televisi, bisokop, internet dan berbagai macam perangkat digital memainkan 
peran besar dalam meningkatkan keberhasilan keanekaragaman budaya maupun dalam 
membentuk selera, nilai-nilai dan pandangan kita terhadap dunia ini. Internet tanpa diragukan 
dapat lebih memfasilitasi akses kita kepada keanekaragaman budaya dan membuka peluang 
yang lebih besar untuk dialog antar umat beragama. Bahkan internet menawarkan potensi 
untuk mendukung demokrasi yang dikomunikasikan melalui berbagai inisiatif budaya yang 
lebih progresif seperti pembentukan identitas dalam masyarakat perantauan, struktur 
pendukung yang membela kepentingan budaya minoritas, komunitas online, kelompok-
kelompok aktivis dan orang-orang dengan kesamaan minat maupun budaya (UNESCO, 
2011). 

 
Laporan UNESO tersebut memperlihatkan pula, berkembangnya berbagai jenis 

komunikasi dengan konten budaya yang beranekaragam turut menyumbang terjadinya 
aktivitas pertukaran. Hal tersebut memiliki arti bahwa teknologi baru di bidang informasi dan 
komunikasi telah memperluas kemungkinan bagi masyarakat minoritas menjadikan diri 
mereka dikenal oleh masyarakat luas bahkan diperlukan tindakan yang berkelanjutan untuk 
membatasi stereotip dan prasangka miring yang sering ditujukan kepada masyarakat tersebut. 
Oleh karena itu, semakin dapat dipahami bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan 
teknologi internet, semakin besar pula kesempatan setiap suku, masyarakat maupun bangsa 
untuk melakukan promosi diri (budaya dan identitas) dengan tindak lanjut berupa terciptanya 
dialog antar budaya (UNESCO, 2011). 

 
Laporan tersebut membentuk persepsi bahwa tindakan nyata promosi budaya lokal 

termasuk ‘aktivitas pertukaran’ beserta tindak lanjutnya akan berkembang setelah pelaku 
promosi budaya lokal memanfaatkan teknologi secara maksimal. Selain itu dapat juga 
mengandung pengertian pemanfaatan teknologi realitanya di lapangan semakin 
mempermudah terjadinya aktivitas pertukaran baik pertukaran budaya lokal melalui dunia 
maya maupun dunia nyata.   

 
Terkait hal ini, sejarah mencatat bagaimana Presiden Soekarno menjelaskan 

pentingnya nasionalisme yang bukan chauvinistik -- memimpikan Indonesia sebagai raja 
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penakluk dunia, justru Indonesia hadir untuk merawat persaudaraan bangsa-bangsa. Inilah 
yang disebut internasionalisme atau internasionalisasi itu. Soekarno menyebutnya sebagai 
taman sari bangsa-bangsa. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, bila tidak berakar di 
dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, bila tidak hidup dalam 
tamansari internasionalisme (Mahdi, 2015). 

 
Strategi yang bisa dipakai di antaranya diungkapkan oleh Mubah (2011) yaitu melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini teknologi informasi ini telah dimanfaatkan oleh 
banyak pihak. Beberapa web dari Indonesia yang memiliki dan konsen mempromosikan 
konten-konten mengenai budaya-budaya lokal Indonesia diantaranya: (1) 
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/; (2) http://budayalokal.communication.uii.ac.id; (3) 
http://plat-m.com/; (4) http://kebudayaanindonesia.net/; (5) http://www.indonesiakaya.com/; 
(6) http://budaya-indonesia.org/; (7) http://www.sejutadatabudaya.com/, menunjukkan bahwa 
informasi yang disajikan beberapa media online  tersebut bila dibandingkan dengan sebagian 
besar konten yang ada di web resmi AIESEC Indonesia, memang terdapat perbedaan, 
diantaranya mereka lebih fokus ke konten-konten budaya dan pariwisata. Pada sebagian besar 
menunya menyajikan informasi-informasi yang dinamis mengenai budaya lokal Indonesia 
utamanya mengenai karya konkret. Sayangnya, mayoritas website tersebut masih 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal yang tidak ditemukan pada 
website resmi AIESEC. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi menjadikan 
nilai lebih.  

 
Namun setelah mengamati beberapa website AIESEC secara lebih dalam, terdapat 

sesuatu yang dikenal dengan istilah ‘simbiosis mutualisme’. Praktiknya, beberapa nilai 
karakter tampak pada website AIESEC, diantaranya kebersamaan dan gotong royong yaitu 
kebersamaan dan saling membantu dalam mempromosikan budaya berbagai negara di dunia 
dalam arti luas secara viral. Pada media online resminya masing-masing AIESEC dari 
berbagai negara (termasuk AIESEC Indonesia) mampu menunjukkan bahwa masyarakat 
negara A juga dapat membantu mempromosikan keunikan budaya yang dimiliki oleh negara 
B, C dan lain sebagainya. Mereka bisa saling memberi komentar dan informasi positif yang 
dibutuhkan.Williams (dalam Agozzino, 2011: 22) menyatakan bahwa khalayak yang 
memiliki kesan positif terhadap suatu organisasi cenderung memberikan referensi yang baik 
kepada orang lain di sekitarnya. Dalam dunia pemasaran kita mengenalnya dengan nama 
word-of-mouth (WOM). WOM berperan besar dalam pengaruhnya pada pengambilan 
keputusan pembelian konsumen dan dalam pembentukan pola perilaku konsumen (Jalilvand, 
2012). WOM dirasa lebih efektif karena informasinya yang lebih reliabel. Jenis komunikasi 
dengan pesan non-commercial ini memiliki tingkat persuasif yang lebih tinggi dengan 
kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi pula.  

 
Dengan demikian,penyebaran informasi mengenai keberadaan, program dan lain 

sebagainya dari AIESEC Indonesia menjadi otomatis tersebar secara viral. Terlebih lagi 
sebelum berbagai posting/opini-opini tersebut terunggah ke media online/social media, 
terjadi hubungan yang baik dan berkesan terlebih dahulu secara fisik melalui exchange 
programme sebagai pemberi stimulasi interaksi di media online secara natural dan mampu 
memuat, baik secara eksplisit maupun implisit pesan-pesan utama yang membantu organisasi 
(dalam hal ini AIESEC Indonesia) mencapai visi dan misinya.  
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Simpulan 
 

Global Citizen Programme (GCP) sebagai salah satu program pertukaran pemuda 
yang dilakukan AIESEC Indonesia merupakan strategi yang tidak saja mempromosikan 
budaya lokal tapi juga berdampak langsung pada masyarakat karena GCP mengusung project 
sosial yang terkait isu-isu internasional seperti kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, budaya, 
lingkungan, dan kewirausahaan. Hal tersebut menandakan bahwa program pertukaran 
pemuda merupakan diplomasi budaya sebagai bagian dari diplomasi publik. Diplomasi 
budaya yang melibatkan pemuda tersebut sejalan dengan hasil laporan UNESCO mengenai 
berbagai upaya menciptakan dialog dan empati di antara generasi muda dari budaya yang 
berbeda melalui kegiatan sekolah dan program-program pendidikan serta pertukaran yang 
bersifat partisipasi budaya, seni dan kegiatan olahraga. Selain GCP, program lain seperti 
Global Internship Programme (GIP) juga mengambil peran yang sama.  

 
AIESEC (termasuk AIESEC Indonesia) menyadari bahwa tanpa teknologi (internet) 

jalannya program tidak akan sebaik jika memanfaatkan teknologi.  Pemanfaatan teknologi 
berbasis internet/media online dalam promosi budaya lokal Indonesia ke ranah internasional 
justru mencerminkan dua kebiasaan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu 
kebersamaan/gotong-royong dan getok tular–world of mouth--dalam versi online.  Fakta 
tersebut tampak  pada beberapa media online resmi AIESEC di beberapa negara (termasuk 
Indonesia) yang menunjukkan adanya kolektivitas promosi budaya ke ranah internasional 
secara viral yang memvisualisasikan dengan jelas interaksi internasional online yang kental 
dengan rasa kebersamaan, saling membutuhkan satu sama lain, terciptanya toleransi antar 
sesamanya, semakin tersamarnya sisi individualistis/egoism dan saling menghargai.  

 
Penekanan lain yang tervisualisasi dengan jelas adalah bahwa tiap konten yang ada di 

media-media online resmi AIESEC dari berbagai negara (termasuk Indonesia) sebagian besar 
ternyata berasal dari pengalaman lapangan/fisik dari para partisipan AIESEC dan nampak 
jelas terdapat ajakan persuasif yang dikemas dalam berbagai format. Semua itu bertujuan 
mempertimbangkan aspek masa depan yaitu demi untuk mewujudkan generasi yang memiliki 
kesadaran tinggi akan toleransi internasional, nilai-nilai penghormatan kepada bangsa dan 
budaya lain, pentingnya kerjasama antar bangsa dan kesadaran bahwa seluruh umat manusia 
adalah warga dunia yang mendambakan perdamaian sekaligus menciptakan generasi yang 
mencintai produksi dalam negerinya. 

 
Oleh karena itu, promosi budaya lokal ke ranah internasional oleh AIESEC dari 

berbagai negara dengan berbagai bentuk inovasinya melalui media online sekalipun, tidak 
dapat berdiri sendiri dan tidak hanya selalu dikhususkan promosi budaya dalam arti sempit 
saja. Namun promosi budaya lokal tersebut tetap menjadi bagian dari diplomasi budaya 
sebagai bagian dari diplomasi publik yang memiliki tujuan jangka panjang dan secara 
antusias serta berkelanjutan mendorong para pemuda mengalami dan merasakan secara 
langsung pengalaman internasional melalui program-program pertukaran pemuda/pelajar 
yang diselenggarakan oleh AIESEC.  

 
Simpulan penulis tersebut telah menjawab bagaimana strategi AIESEC Indonesia 

mengefektifkan program pertukaran pemuda untuk mempromosikan budaya lokal Indonesia 
ke masyarakat internasional yaitu mencakup diplomasi budaya dalam wujud pertukaran 
pemuda/pelajar sebagai strategi utama dan e-cultural diplomacy melalui pemanfaatan 
teknologi berbasis internet/media online sebagai supporting strategy yang multifungsi.  
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