
Drama musikal komedi Budaye Kite memotret budaya Indonesia melalui dua lensa yang berbeda: tokoh 

Aisyah yang merepresentasikan segi modern budaya Indonesia dan tokoh Karno yang merepresentasikan 

segi tradisional budaya Indonesia.  

Aisyah digambarkan sebagai mahasiswa Melbourne yang cenderung kebarat-baratan dan merendahkan 

Indonesia, tempat dia dilahirkan. Sedari belia, Aisyah terbiasa hidup dalam tradisi budaya Betawi. Setelah 

lulus pendidikan tinggi, dia ingin menetap di Melbourne. 

Karno ditampilkan sebagai kakek dan satu-satunya anggota keluarga yang Aisyah miliki. Dia merupakan 

mantan pejuang kemerdekaan Indonesia. Karno ingin Aisyah mencintai dan menghormati negaranya 

sendiri. 

Drama ini dibuka dengan memperlihatkan segi tradisional budaya Indonesia melalui masa kecil Aisyah, 

yakni ketika Aisyah dan Karno bertamasya ke Pasar Betawi. Kekayaan tradisi Betawi disajikan dalam 

adegan ini, mulai dari aspek kuliner: kue ape, kerak telor, asinan, dan bir pletok; aspek kesenian: tari sirih 

kuning, ondel-ondel, dan palang pintu; serta aspek bela diri: pencak silat. 

Selanjutnya, penonton diajak untuk melihat segi modern budaya Indonesia yang berlatar tempat di 

Melbourne, kota di mana Aisyah menyelesaikan pendidikan tingginya. Awalnya, Karno yang pertama 

kali menginjakkan kakinya di negeri kangguru merasa terpukau. Akan tetapi, ia menjadi kecewa setelah 

Aisyah merendahkan Indonesia dan membanggakan Melbourne, mulai dari segi pendidikan, kesenian, 

maupun ironi kelabilan cuaca Melbourne yang tetap dibanggakan Aisyah. Adegan ini juga menyoroti 

budaya kebarat-baratan yang cenderung individualistis. 

Setelah puas menjelajahi Melbourne, Aisyah mengajak Karno untuk mencicipi brunch bersama teman-

temannya yang sudah kebarat-baratan. Aisyah meminta Karno untuk memanggilnya Alicia agar "lebih 

membaur" dengan budaya modern. Karno tercenung menyimak pembicaraan mereka: teman laki-laki 

Aisyah yang bertingkah seperti perempuan, keharusan untuk memotret foto hindangan makanan, serta 

takabur berbicara menggunakan bahasa Inggris.  

Sesampainya di apartemen Aisyah, Karno ingin pulang ke Indonesia. Aisyah menyampaikan hasratnya 

untuk tinggal di Melbourne dan mengatakan bahwa Indonesia tidak ada harapan. Karno marah dan 

menyampaikan kekecewaannya. Dia pun menasihati Aisyah untuk mencintai dan menghormati negaranya 

dengan berkontribusi memajukan Indonesia. Lalu, Karno pulang ke Indonesia meninggalkan Aisyah. 



Di akhir cerita, Karno sedang bercakap-cakap dengan kuburan istrinya. Tiba-tiba, Aisyah datang 

menyampaikan rasa bersalah serta keinginannya untuk melanjutkan perjuangan Karno memajukan 

Indonesia. 


