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BAB III 

PROGRAM RUMAH BUDAYA DI AMERIKA SERIKAT 

3.1 Program-Program Seni Budaya Indonesia di Amerika Serikat 

Adanya beberapa tahapan atau kerjasama lain sebelum diadakannya program 

rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat seperti, penetapan hari pertukaran seni 

budaya antara Amerika dengan Indonesia pada tanggal 12 Maret setiap tahunnya oleh 

walikota Amerika Serikat St Louis pada tahun 2011. Adanya penetapan hari 

pertukaran seni budaya Amerika dengan Indonesia tersebut dilakukan karena 

meningkatnya hubungan seni budaya antar seniman Indonesia dengan seniman 

Amerika Serikat. Penetapan hari pertukaran seni budaya Amerika dengan Indonesia 

tersebut dibacakan oleh Josh Wiese sebagai wakil walikota St Louis yang dikemas 

dalam bentuk proklamasi yang disampaikan kepada Beny Bahanadewa sebagai 

Konsulat Jenderal RI di Chicago.122 

Program seni budaya Indonesia di Amerika Serikat yang diadakan di sebuah 

museum di San Fransisco yaitu Asian Art Museum telah mengadakan pameran seni 

budaya Bali pada tanggal 25 Februari - 11 September 2011 di San Fransisco. 

Pameran seni budaya Bali di Amerika Serikat tersebut mengambil tema “Bali: Art, 

Ritual, Performance”. Turut diundang juga seniman-seniman terkenal dari Bali 

seperti dalang Wayan Wija dan Made Sija yang akan menampilkan hasil kesenian 

                                                           
122“Ada Hari Pertukaran Budaya Indonesia Di Amerika Serikat”, diakses dalam 
http://www.antaranews.com/berita/250102/ada-hari-pertukaran-budaya-indonesia-di-amerika-serikat, 
pada 29/09/2016 (14:07 WIB). 

http://www.antaranews.com/berita/250102/ada-hari-pertukaran-budaya-indonesia-di-amerika-serikat
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mereka. Pameran seni budaya Bali tersebut juga sebagai media komunikasi antara 

Indonesia dengan Amerika Serikat karena dengan menggunakan instrumen seni dan 

budaya dapat menyampaikan pesan yang humanis dalam pergaulan antar bangsa.123 

Acara festival musik “Performing Indonesia” yang diadakan di Washington 

D.C merupakan salah satu acara seni budaya Indonesia di Amerika Serikat. Pada 

acara tersebut turut ditampilkan musik gamelan yang dimainkan bukan dari 

masyarakat Indonesia saja melainkan dari masyarakat Amerika juga.124 Bagi 

masyarakat Amerika Serikat, gamelan merupakan salah satu alat musik tradisional 

Indonesia yang cukup populer. Hal tersebut berawal dari tahun 1958 disaat Mantle 

Hood seorang ahli musik asal Amerika yang belajar musik di Indonesia dan membuat 

program musik gamelan Jawa dan Bali di University of California at Los Angles 

(UCLA).125 Hal tersebut membuat berbagai universitas di Amerika Serikat 

mengadakan kelas gamelan di kampusnya, seperti Wesleyan, University of 

California, Berkeley, Cornell, yale, dan Harvard. Kepemilikan instrumen gamelan 

pada universitas-universitas di Amerika Serikat dipandang sebagai hal yang prestisius 

dan eksklusif.126 

Banyaknya komunitas gamelan di Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan 

masyarakat Amerika terhadap musik gamelan Indonesia. Jumlah kelompok gamelan 

                                                           
123 “Institut Seni Indonesia Denpasar: Seni Budaya Bali Berkibar di Amerika Serikat”, diakses dalam 
http://www.isi-dps.ac.id/berita/seni-budaya-bali-berkibar-di-amerika-serikat/, pada 10/12/2016 (11:20 
WIB). 
124 “Gamelan Mengalun Merdu di Amerika”, diakses dalam http://www.voaindonesia.com/a/gamelan-
mengalun-merdu-di-amerika/2563289.html, pada 09/12/2016 (12:25 WIB). 
125 Ibid 
126 Ibid 

http://www.isi-dps.ac.id/berita/seni-budaya-bali-berkibar-di-amerika-serikat/
http://www.voaindonesia.com/a/gamelan-mengalun-merdu-di-amerika/2563289.html
http://www.voaindonesia.com/a/gamelan-mengalun-merdu-di-amerika/2563289.html
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yang ada di Amerika hampir mencapai 200 kelompok gamelan yang tersebar di 

Amerika Serikat. Salah satu kelompok gamelan Amerika adalah kelompok gamelan 

yang dibentuk oleh Andrew McGraw yang didirikan pada tahun 2007 yang diberi 

nama Gamelan Raga Kusuma. Kelompok gamelan tersebut memiliki anggota 30 

orang.127 Kelompok Gamelan Sekar Jaya merupakan kelompok gamelan lain yang 

berada di Amerika Serikat didirikan oleh I Wayan Suweca, Rachel Cooper, dan 

Michael Tenzer yang merupakan kelompok gamelan tertua di Amerika Serikat. 

Kelompok Gamelan Sekar Jaya memiliki anggota 60 orang baik yang berasal dari 

Amerika maupun Indonesia. Kelompok gamelan Amerika lainnya seperti Wrhatnala 

USA di Washington D.C yang mulanya didirikan di Indonesia yang beranggotakan 

50 orang baik dari Indonesia maupun Amerika.128 

Acara lain sebagai program seni budaya Indonesia di Amerika Serikat adalah 

made in Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2011. Penampilan 

Band Noah asal Indonesia turut meramaikan acara tersebut. Turut disediakan juga 

makanan-makanan khas Indonesia yang menjadi favorit bagi para pengunjung seperti 

sate, nasi campur, bakmi ayam, es cendol, dan es campur. Acara made in Indonesia 

merupakan salah satu agenda untuk memperkenalkan produk Indonesia seperti 

aksesoris batik dari Yogyakarta dan Bali. Banyaknya pengunjung yang mencapai 

2.000 orang menunjukkan antusias masyarakat Amerika terhadap seni budaya yang 

                                                           
127 Ibid 
128 Ibid 
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dimiliki oleh Indonesia. Made in Indonesia merupakan salah satu agenda dari 

kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C.129 

Diselenggarakannya ISAUW Night pada tanggal 25 Mei 2013 di HUB North 

Ballroom, Universitas Washington merupakan serangkaian program untuk 

memperkenalkan bentuk-bentuk seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Pada 

event tersebut mengangkat tema “Keraton: The Tresured Tradition of Indonesia” 

yang turut ditampilkan tari legong, tari topeng, angklung, dan tari cendrawasih yang 

dibawakan oleh ISAUW (Indonesian Student Association at University of 

Washington). Selain itu, turut dipamerkan juga beberapa makanan tradisional 

Indonesia, souvenir atau karya seni, batik, karya pelukis Indonesia, musik tradisional, 

dan kegiatan-kegiatan lain yang menampilkan kebudayaan asli Indonesia.130 

Kehadiran KJRI San Fransisco dalam event tersebut juga memberikan bantuan 

dengan menyebarkan informasi yang terkait dengan kegiatan yang dapat diikuti oleh 

diaspora seperti Kongres Indonesian Diaspora, Batik Design Competition, dan 

Indonesian Cuisine Cooking Contest. Adanya kegiatan seni dan budaya tersebut 

mendapat sambutan baik dari masyarakat Amerika dengan banyaknya pengunjung 

dalam event tersebut.131  

                                                           
129 “Festival Made in Indonesia Digelar di Amerika”, diakses dalam 
http://www.voaindonesia.com/a/festival-made-in-indonesia-digelar-di-as-/2994765.html, pada 
10/12/2016 (10:50 WIB). 
130 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Promosi Seni Budaya dan Pariwisata di Seattle, 25 
Mei 2013”, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Promosi-Seni-
Budaya-dan-Pariwisata-di-Seattle-25-Mei-2013.aspx, pada 25/01/2017 (11:13 WIB). 
131

 Ibid 

http://www.voaindonesia.com/a/festival-made-in-indonesia-digelar-di-as-/2994765.html
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Promosi-Seni-Budaya-dan-Pariwisata-di-Seattle-25-Mei-2013.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Promosi-Seni-Budaya-dan-Pariwisata-di-Seattle-25-Mei-2013.aspx
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Pada tanggal 14 Juni 2013 diadakan program festival Muslim Voices: Art and 

Ideas yang diselenggarakan di New York. Festival tersebut merupakan bentuk 

kerjasama dari Asia Society, Brooklyn Academy of Music, New York University, 

dan juga didukung oleh KJRI New York. Di dalam festival tersebut turut ditampilkan 

pentas sendra tari yang berjudul “Diponegoro” yang merupakan sebuah karya 

seniman dan koreografer Sardono W. Kusumo. Pentas sandra tari tersebut didukung 

oleh KJRI New York sebagai upaya untuk mempromosikan seni dan budaya 

Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat agar menumbuhkan dan meningkatkan 

apresiasi masyarakat Amerika Serikat terhadap kesenian atau kebudayaan yang 

dimiliki oleh Indonesia.132  

Event tahunan Evanston Ethmic and Art Festival merupakan salah satu 

kegiatan seni budaya Indonesia untuk mempromosikan seni dan budaya kepada 

masyarakat Amerika Serikat. Event tersebut merupakan bentuk bentuk dari 

Indonesian Performing Art Chicago (IPAC) yang diselenggarakan pada tanggal 21 

Juli 2013.133 Evanston ethnic and Art Festival merupakan salah satu kegiatan tahunan 

yang diselengarakan oleh City of Evanston. Dalam event tersebut ditampilkan 

beberapa kesenian Indonesia yang mendapat sambutan hangat dari penonton seperti 

                                                           
132 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Pentas Sendratari Diponegoro Pukau Penonton di 
Festival “Muslim Voices Art and Ideas” New York”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Pentas-Sendratari-Diponegoro-Pukau-
Penonton-di-Festival-Muslim-Voices-Arts-and-Ideas-New-York.aspx, pada 25/01/2017 (11:52 WIB). 
133 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Promosi Seni dan Budaya Indonesia di Evanston 
Ethnic and Art Festival”, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-
perwakilan/Pages/Promosi-Seni-dan-Budaya-Indonesia-di-Evanston-Ethnic-and-Art-Festival.aspx, 
pada 25/01/2017 (10:51 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Pentas-Sendratari-Diponegoro-Pukau-Penonton-di-Festival-Muslim-Voices-Arts-and-Ideas-New-York.aspx
http://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Pentas-Sendratari-Diponegoro-Pukau-Penonton-di-Festival-Muslim-Voices-Arts-and-Ideas-New-York.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Promosi-Seni-dan-Budaya-Indonesia-di-Evanston-Ethnic-and-Art-Festival.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Promosi-Seni-dan-Budaya-Indonesia-di-Evanston-Ethnic-and-Art-Festival.aspx
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tari merak, puspanjali, ronggeng betawi, jaipong, kembang girang, dan 

cendrawasih.134 

Masyarakat diaspora Indonesia yang tinggal di Lousiana menyelenggarakan 

festival Indonesia-Amerika Serikat yang ke-4 pada tahun 2013. Dalam acara festival 

tersebut turut dimeriahkan dengan berbagai kesenian Indonesia seperti tari merak 

(Jawa Tengah), puspawresti (Bali), dan es lilin (Jawa Barat). Disediakan berbagai 

makanan khas Indonesia. Festival Indonesia-Amerika diselenggarakan setiap tahun 

sebagai acara memperingati hari kemerdekaan RI. Selain sebagai ajang silaturahmi 

masyarakat Indonesia yang tinggal disana juga sebagai ajang untuk mempromosikan 

Indonesia.135 

Acara seni budaya Indonesia di Amerika lainnya seperti the 4th Annual Indo 

Fest USA atau Festival Indonesia-Amerika Serikat ke-4 yang didirikan oleh 

masyarakat diaspora Indonesia di Amerika dan friends of Indonesia pada tanggal 7 

September 2013.136 Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai kesenian Indonesia 

seperti tari merak, puspawresti, dan es lilin yang dibawakan oleh group tari citra 

Indonesia dibawah binaan KJRI Houstin. Selain dimeriahkan dengan tari-tarian 

Indonesia juga turut dimeriahkan dengan lagu-lagu Indonesia yang dimainkan oleh 

                                                           
134 Ibid 
135 “WNI di Lousiana Gelar Festival Indonesia Amerika Yang Ke-4”, diakses dalam 
www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/WNI-di-Louisiana-Gelar-Festival-Indonesia-
Amerika-Serikat-yang-ke-4.aspx, pada 03/12/2016 (14:24 WIB). 
136 “Consulate General of The Republic of Indonesia in Houston, Texas, The United States of America: 
Festifal Indonesia-Amerika Serikat Ke-4 Diselenggarakan di Rayna, Lousiana”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/houston/en/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/FESTIVAL-INDONESIA-
AMERIKA-SERIKAT-KE-4-DISELENGGARAKAN-DI-RAYNE-LOUISIANA.aspx, pada 
09/12/2016 (13:07 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/WNI-di-Louisiana-Gelar-Festival-Indonesia-Amerika-Serikat-yang-ke-4.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/WNI-di-Louisiana-Gelar-Festival-Indonesia-Amerika-Serikat-yang-ke-4.aspx
http://www.kemlu.go.id/houston/en/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/FESTIVAL-INDONESIA-AMERIKA-SERIKAT-KE-4-DISELENGGARAKAN-DI-RAYNE-LOUISIANA.aspx
http://www.kemlu.go.id/houston/en/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/FESTIVAL-INDONESIA-AMERIKA-SERIKAT-KE-4-DISELENGGARAKAN-DI-RAYNE-LOUISIANA.aspx
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group band setempat. Beberapa kegiatan dalam acara tersebut seperti made show 

yang menampilkan busana batik, demo membatik, permainan rakyat, tarik tambang, 

dan balap karung. Selain itu juga turut disediakan makanan dan jajanan khas 

Indonesia.137 Agenda-agenda tersebut merupakan tahapan untuk mengevaluasi peran 

strategis kebudayaan dalam menciptakan dan menguatkan persahabatan antar negara 

melalui hubungan kemasyarakatan, untuk belajar menghargai perbedaan budaya, dan 

untuk mengembangkan kebudayaan lokal di era globalisasi. 

 Kesuksesan program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat 

memberikan dampak yang positif bagi Indonesia khususnya dalam bidang 

kebudayaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan 

seni budaya Indonesia di Amerika Serikat. Diantara kegiatan seni budaya Indonesia 

di Amerika Serikat adalah pada tanggal 4-5 Oktober 2014 diselenggarakan Annual 

Event: Performing Indonesia 2014: Music Dance And Theater From West java di 

Washington D.C untuk yang kedua kalinya. Pada acara tersebut turut ditampilkan 

pertunjukan angklung oleh 200 anak Sekolah Dasar dari Washington D.C, Maryland, 

dan Virginia.138   

 Asian Cultural Festival merupakan salah satu kegiatan seni budaya Asia di 

Amerika Serikat yang digelar oleh Asian American Heritage Council of Central 

Florida (AAHC) pada tahun 2015. Pada acara tersebut Indonesia menampilkan 

beberapa tarian tradisional seperti tari kupu-kupu, tari jaranan, tari wulan merindu, 

                                                           
137 Ibid 
138 Diplomasi Indonesia 2014, Op. Cit. 
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tari jaipong, tari gandrung, dan tari badindin yang dikoordinir oleh Voice of 

Indonesians in Florida (VIDA Florida), sebuah organisasi nirlaba masyarakat 

Indonesia yang mempromosikan Indonesia di Florida. Selain pertunjukan tari-tarian 

tradisional Indonesia juga turut ditampilkan kolaborasi antara VIDA angklung 

dengan VIDA band dengan lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua.139 

 Asian-Pasific American Heritage Month Kickoff Event yang diselenggarakan 

di Indonesian Cultural Center (ICC), Chicago merupakan hasil kerjasama dari Asian 

American Coalition of Chicago (AACC), KJRI Chicago, dan Indonesian American 

Community of Illinois. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2014 

sebagai penanda dimulainya Asia-Pasific American Heritage Month. Didalam acara 

tersebut ditampilkan tari merak, tari topeng, dan tari ganjur ganjret sebagai pembuka 

acara. Turut disajikan nasi tumpeng sebagai sajian makan siang untuk peserta event 

tersebut.140 

 Dalam rangka memenuhi undangan dari gubernur negara bagia Lowa dan 

mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat, KJRI Chicago dan 

komunitas Indonesia di Des Moines ikut berpartisipasi dalam acara 12th Annual 

Celebrasian Asia Pacific Heritage Festival pada tahun 2014. KJRI Chicago 

menampilkan tarian daerah Indonesia yaitu tri legong kraton dan fragmen bambangan 

                                                           
139 “Seni Budaya Anak Indonesia Pukau Rakyat Amerika”, diakses dalam 
http://news.okezone.com/read/2015/06/02/65/1158932/seni-budaya-anak-indonesia-pukau-rakyat-
amerika, pada 10/12/2016 (10:34 WIB). 
140 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: KJRI dan AACC Selenggarakan Asian Pacific 
American Heritage Month Kickoff Event”, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-
perwakilan/Pages/KJRI-dan-AACC-Selenggarakan-Asian-Pacific-American-Heritage-Month-Kickoff-
Event.aspx, pada 25/01/2017 (12:09 WIB). 

http://news.okezone.com/read/2015/06/02/65/1158932/seni-budaya-anak-indonesia-pukau-rakyat-amerika
http://news.okezone.com/read/2015/06/02/65/1158932/seni-budaya-anak-indonesia-pukau-rakyat-amerika
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-dan-AACC-Selenggarakan-Asian-Pacific-American-Heritage-Month-Kickoff-Event.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-dan-AACC-Selenggarakan-Asian-Pacific-American-Heritage-Month-Kickoff-Event.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-dan-AACC-Selenggarakan-Asian-Pacific-American-Heritage-Month-Kickoff-Event.aspx
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cakil. Selain itu, KJRI juga turut memperkenalkan keindahan alam yang dimiliki oleh 

Indonesia dengan menyediakan foto pemandangan Indonesia dalam green screen 

photo booth. Dibukanya booth lain oleh komunitas Indonesia di Des Moines yang 

menjual makanan khas Indonesia seperti sate ayam, siomay, nasi campur, dan pisang 

molen. Turut dipamerkan juga barang-barang kerajinan tangan khas Indonesia dan 

display benda-benda budaya.141 

 Pada tanggal 22 Agustus 2015 digelar acara Indonesian Street Festival 

sebagai acara puncak peringatan HUT RI ke-70 di kota New York, Amerika Serikat. 

Tema dari acara tersebut adalah Journey to Indonesia yang berfokus pada pengenalan 

budaya Indonesia melalui kesenian, kuliner, dan pendidikan. Dimeriahkan dengan 

berbagai tarian-tarian tradisional Indonesia seperti tari saman, tari tor-tor, dan tari 

giring-giring. Sebagai pendidikan mengenai Indonesia, pengunjung diajarkan cara 

membatik, membuat kaligrafi jawa, dan face painting untuk pengunjung anak-anak. 

Panitia juga telah menyediakan berbagai makanan khas Indonesia seperti nasi rawon, 

ayam taliwang, rendang, dan aneka jajanan pasar seperti dodol, lemper, wajik, es 

cendol dan lain-lain.142 

 Indonesian American Community of Illinois (IACI) menjadi tuan rumah the 

32nd Annual Asian American Coalition of Chicago Conference (AAACCC) yang 

                                                           
141 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Tarian dan Makanan Khas Indonesia di 
Celebrasian 2014 Des Moines, Lowa”, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-
perwakilan/Pages/Tarian-dan-Makanan-Khas-Indonesia-di-Celebrasian-2014-Des-Moines-Iowa.aspx, 
pada 25/01/2017 (12:28 WIB). 
142 “Warga Amerika Padati Festival Seni Indonesia di New York”, diakses dalam 
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/664527-warga-amerika-padati-festival-seni-indonesia-di-new-
york, pada 10/12/2016 (11:05 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Tarian-dan-Makanan-Khas-Indonesia-di-Celebrasian-2014-Des-Moines-Iowa.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Tarian-dan-Makanan-Khas-Indonesia-di-Celebrasian-2014-Des-Moines-Iowa.aspx
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/664527-warga-amerika-padati-festival-seni-indonesia-di-new-york
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/664527-warga-amerika-padati-festival-seni-indonesia-di-new-york
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diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2015 dengan tema E Pluribus Unum, 

Bhinneka Tunggal Ika. Dalam acara tersebut tim kesenian KJRI Chicago 

menampilkan tari merak dalam penutupan acara AAACCC sebagai promosi 

Indonesia kepada negara lain.143  

 
3.2 Implementasi Program Rumah Budaya Indonesia di Amerika Serikat 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

kebudayaan yang beraneka ragam. Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia 

menyadari akan peran dan posisi baik dalam konteks regional maupun global. Salah 

satu kekuatan strategis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kekuatan budaya 

yang terbentuk dari eksistensi, kehidupan dan kekayaan nilai budaya, adat dan tradisi 

yang terbentuk dari kelompok etnis yang terbesar di seluruh nusantara. 

 Kekuatan budaya yang dimiliki Indonesia tersebut dapat menjadi pijakan kuat 

bagi Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan 

peradaban dunia sebagai negara adidaya dalam bidang kebudayaan. Kekayaan seni 

budaya yang dimiliki oleh Indonesia, selain perlu diperkenalkan kepada generasi 

mendatang Indonesia yang memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa yang 

memegang tanggung jawab umtuk tetap melestarikan kekayaan budaya bangsa 

Indonesia. Warisan budaya sebagai kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa 

                                                           
143 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Diaspora Indonesia Bersiap Menjadi Tuan Rumah 
the 32nd Asiab American Coalition of Chicago Conference”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Diaspora-Indonesia-Bersiap-Menjadi-Tuan-
Rumah-the-32nd-Asian-American-Coalition-of-Chicago-Conferenc.aspx, pada 25/01/2017 (12:43 
WIB). 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Diaspora-Indonesia-Bersiap-Menjadi-Tuan-Rumah-the-32nd-Asian-American-Coalition-of-Chicago-Conferenc.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Diaspora-Indonesia-Bersiap-Menjadi-Tuan-Rumah-the-32nd-Asian-American-Coalition-of-Chicago-Conferenc.aspx
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Indonesia juga perlu diperkenalkan kepada dunia internasional sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan citra dan apresiasi bangsa Indonesia di mata masyarakat 

internasional.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menggagas sebuah diplomasi 

kebudayaan melalui program rumah budaya Indonesia. Seperti dalam sidang komisi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin memperkuat pembangunan 

kebudayaan dengan membahas bidang kebudayaan sebagai program prioritas 

nasional. Wakil menteri pendidikan dan kebudayaan Wiendu Nuryanti menjelaskan 

tentang isu-isu strategis terkait rencana induk nasional pembangunan kebudayaan 

2010-2025144. Isu-isu tersebut meliputi : 

1. Penguatan diplomasi budaya. 

2. Penguatan hak berkebudayaan. 

3. Penguatan karakter dan jati diri bangsa serta multikultural. 

4. Pelestarian sejarah dan warisan budaya. 

5. Pengembangan industri budaya. 

6. Pengembangan sumber daya manusia dan pranata kebudayaan. 

7. Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan. 

Selain itu, dalam sidang komisi juga membahas tentang sub topik program prioritas 

nasional bidang kebudayaan, tindak lanjut Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 

                                                           
144 “Strategi Pembangunan Kebudayaan 2014’, diakses dalam 
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/8882/, pada 19/10/2016 (12:51 WIB). 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/8882/
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dan World Culture Forum (WCF), turunan undang-undang bidang kebudayaan, 

implementasi rencana induk nasional pembangunan kebudayaan, dan pengayaan 

materi kebudayaan dan kurikulum.145 

 Program rumah budaya merupakan ruang publik untuk dapat membangun 

ikatan masyarakat internasional terhadap Indonesia dengan menggunakan budaya. 

Dalam konteks berperan aktif dalam membangun peradaban dunia, program rumah 

budaya ini menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan 

positioning serta kontribusi yang nyata bagi dunia. Rumah budaya Indonesia ini 

diadakan di 10 negara yang menjadi titik pembangunan rumah budaya Indonesia 

diantaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Prancis, Turki, Jepang, Timor 

Leste, Singapura, Myanmar, dan Australia. Menurut Kacung Marijan sebagai 

Direktur Jendral Kebudayaan bahwa bentuk dari rumah budaya Indonesia yang 

diadakan di 10 negara tersebut tidak sama karena pada dasarnya pembangunan 

rumah budaya Indonesia ini bukan sekedar pembangunan fisik semata melainkan 

juga aktivitas di dalam rumah budaya tersebut.146 

Salah satu program rumah budaya Indonesia yang telah berhasil dilaksanakan 

adalah rumah budaya di Amerika Serikat. Program rumah budaya Indonesia di 

Amerika telah berhasil terlaksana pada 31 Oktober sampai 3 November 2013 di 

Austin, Texas Amerika Serikat yang diresmikan oleh bapak Isman sebagai pejabat 

                                                           
145 Ibid 
146 “Indonesia Akan Bangun Rumah Budaya di 10 Negara”, diakses dalam 
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/03/indonesia-akan-bangun-rumah-budaya-di-10-negara-
2305-2305-2305, pada 18/10/2016 (12:56 WIB). 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/03/indonesia-akan-bangun-rumah-budaya-di-10-negara-2305-2305-2305
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/03/indonesia-akan-bangun-rumah-budaya-di-10-negara-2305-2305-2305
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konsulat di KJRI Houston.147 Menurut Johannes sebagai presiden rumah budaya 

Indonesia di Austin, program rumah budaya ini dapat menjadi salah satu sarana 

dalam memperkenalkan Indonesia baik dari segi kuliner maupun kebudayaan dan 

dapat mengembangkan dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh 

Indonesia. Program rumah budaya Indonesia di Austin mendapat antusias yang tinggi 

dari masyarakat Austin itu sendiri maupun masyarakat Indonesia yang tinggal di 

Amerika dengan memberikan bantuan atau sokongan terhadap keberadaan rumah 

budaya Indonesia baik secara materiil maupun non materiil.148 

 
Gambar 3.1 Peresmian Program Rumah Budaya Indonesia di Amerika

149
 

 

                                                           
147 “Diplomasi Budaya Ala Rumah Budaya Indonesia”, diakses dalam 
http://majalahasri.com/diplomasi-budaya-ala-rumah-budaya-indonesia/, pada 17/10/2016 (16:24 WIB). 
148 “Peresmian Rumah Budaya Indonesia di Austin’’, diakses dalam http://kabarinews.com/event-
peresmian-rumah-budaya-indonesia-di-austin/66035, pada 20/02/2017 (14:32 WIB). 
149 “Syukuran Peresmian Rumah Budaya Indonesia di Austin and Indonesian Night 2014”, diakses 
dalam http://www.rumahbudayaindonesia.org/our-activities/syukuran-peresmian-rumah-budaya-
indonesia-di-austin-and-indonesian-night-2014, pada 20/02/2017 (15:09 WIB). 

http://majalahasri.com/diplomasi-budaya-ala-rumah-budaya-indonesia/
http://kabarinews.com/event-peresmian-rumah-budaya-indonesia-di-austin/66035
http://kabarinews.com/event-peresmian-rumah-budaya-indonesia-di-austin/66035
http://www.rumahbudayaindonesia.org/our-activities/syukuran-peresmian-rumah-budaya-indonesia-di-austin-and-indonesian-night-2014
http://www.rumahbudayaindonesia.org/our-activities/syukuran-peresmian-rumah-budaya-indonesia-di-austin-and-indonesian-night-2014
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Program rumah budaya Indonesia di Austin merupakan sebuah organisasi non 

profit yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang memiliki visi untuk 

memperkenalkan budaya maupun kuliner yang dimiliki oleh Indonesia. Selain 

sebagai program dari pemerintah Indonesia, program rumah budaya Indonesia juga 

sebagai wujud dari keinginan dan inisiatif masyarakat Indonesia yang tinggal di 

Amerika  yang ingin memiliki suatu wadah kebersamaan yang terwujud dengan 

adanya rumah budaya Indonesia di Austin. Dimana dalam program rumah budaya 

tersebut masyarakat dapat melakukan banyak aktifitas kebudayaan baik yang bersifat 

internalisasi dalam rangka menguatkan persatuan diantara masyarakat Indonesia di 

Amerika, mengembangkan bakat dan pengetahuan, juga bersifat sebagai sarana 

promosi kebudayaan dan citra Indonesia terhadap masyarakat internasional 

khususnya masyarakat Amerika Serikat.150 

Program rumah budaya Indonesia dilaksanakan di kota Austin, karena terletak 

hampir di tengah-tengah negara Amerika Serikat. Selain letaknya yang strategis, kota 

Austin juga memiliki potensi budaya serta pariwisata. Kota Austin memiliki tingkat 

kelajuan ekonomi dan populasi masyarakat kosmopolitan yang terus menerus dikenal 

sebagai kota pelajar dengan jumlah siswa University of texas yang terbesar kedua di 

Amerika Serikat. Selain itu, kota Austin juga sebagai pusat pertunjukan dunia.151 

                                                           
150 “Tentang Rumah Budaya Indonesia di Austin”, diakses dalam 
http://www.rumahbudayaindonesia.org/about-rbi.html, pada 17/10/2016 (16:57 WIB). 
151

 Ibid 

http://www.rumahbudayaindonesia.org/about-rbi.html
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Program rumah budaya tersebut memiliki fungsi sebagai sebagai berikut:152 

1. Sebagai ekspresi dan presentasi seni budaya Indonesia bagi masyarakat 

internasional maupun warga negara Indonesia  tinggal di luar negeri 

(Indonesian culture expression),  

2. Sebagai rumah belajar budaya Indonesia bagi masyarakat internasional 

maupun warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (indonesian 

culture learning), dan  

3. Sebagai rumah diskusi dan pengembangan citra budaya Indonesia agar 

lebih dapat dikenal luas oleh masyarakat internasional maupun warga 

negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (tangible maupun 

intangible). 

Adapun tujuan dari pembangunan rumah budaya Indonesia antara lain :153 

1. Membangun lini diplomasi budaya di dunia internasional melalui 

pembangunan rumah budaya Indonesia. 

2. Meningkatkan positioning Indonesia sebagai negara adidaya budaya 

dalam turut membangun peradaban dunia melalui program dan langkah 

strategis dalam bidang kebudayaan. 

                                                           
152

 “Desiminasi Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri Dili, 13 November 2012”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/dili/id/arsip/siaran-pers/Pages/DISEMINASI-RUMAH-BUDAYA-
INDONESIA-DI-LUAR-NEGERI-Dili-13-November-2012.aspx, pada 18/10/2016 (13:43 WIB). 
153 Ibid 

http://www.kemlu.go.id/dili/id/arsip/siaran-pers/Pages/DISEMINASI-RUMAH-BUDAYA-INDONESIA-DI-LUAR-NEGERI-Dili-13-November-2012.aspx
http://www.kemlu.go.id/dili/id/arsip/siaran-pers/Pages/DISEMINASI-RUMAH-BUDAYA-INDONESIA-DI-LUAR-NEGERI-Dili-13-November-2012.aspx
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3. Meningkatkan citra budaya Indonesia agar dapat lebih dikenal luas oleh 

masyarakat internasional, termasuk memperkuat pengakuan masyarakat 

internasional terhadap icon-icon budaya Indonesia. 

Didasari atas tujuan tersebut, maka sasaran pembangunan rumah budaya 

Indonesia adalah :154 

1. Terbangunnya pemahaman dan pengakuan masyarakat internasional 

terhadap eksistensi dan peran Indonesia sebagai negara adidaya budaya 

dunia dan kontribusinya dalam turut membangun peradaban dunia. 

2. Meningkatkan kerjasama pembangunan bidang kebudayaan maupun 

bidang lain antara Indonesia dengan Amerika. 

Melihat fungsi dari program rumah budaya Indonesia untuk mengenalkan 

kekayaan budaya Indonesia, program-program yang ada di dalamnya yang 

bermanfaat bagi masyarakat internasional maupun warga negara Indonesia yang 

tinggal di Amerika khususnya program kebudayaan Indonesia meliputi :155 

1. Ekspresi budaya Indonesia yang merupakan wahana untuk 

memperkenalkan kekayaan warisan budaya Indonesia seperti pameran 

batik, pertunjukan musik tradisional, pagelaran wayang, demo kuliner 

Indonesia, pameran keris, pertunjukan tari tradisional, pertunjukan seni 

bela diri tradisional, pameran film nasional, dan pementasan sastra 

Indonesia. 

                                                           
154 Ibid 
155 Ibid 
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2.  Pembelajaran budaya Indonesia yang merupakan wahana untuk 

melestarikan peninggalan seni dan kebudayaan Indonesia seperti 

pelatihan membatik, pelatihan memasak kuliner Indonesia, pelatihan alat 

musik tradisional Indonesia, pelatihan tari tradisional, dan pelatihan 

bahasa Indonesia. 

3.  Advokasi dan promosi budaya Indonesia yang merupakan wahana untuk 

pengembangan citra budaya nasional agar lebih dikenal luas oleh 

masyarakat internasional. 

 
Gambar 3.2 Ekspresi Kebudayaan Indonesia

156
 

 

 

 

                                                           
156 Syukuran Peresmian Rumah Budaya Indonesia di Austin and Indonesian Night 2014, Op. Cit 
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Gambar 3.3 Pameran Batik
157

 

 

 
Gambar 3.4 Both Kuliner Indonesia

158

 

                                                           
157

 Syukuran Peresmian Rumah Budaya Indonesia di Austin and Indonesian Night 2014, Op. Cit 
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Sebagai langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

mempromosikan Indonesia pada dunia internasional dengan membangun rumah 

budaya. Dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan masyarakat Indonesia dengan 

luar negeri, program rumah budaya memakai konsep rumah karena rumah akan 

membuat orang lebih nyaman untuk dikunjungi. Konsep rumah dengan disertai 

kebudayaan akan menumbuhkan  people to people relationship.159  

Menurut wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang kebudayaan 

Wiendu Nuryanti, rumah budaya Indonesia merupakan suatu program wujud dari 

perhatian khusus pemerintah terhadap budaya Indonesia di luar negeri. Selain itu 

program rumah budaya Indonesia juga menjadi sarana kebudayaan Indonesia untuk 

dapat dikenal luas oleh masyarakat internasional. Pembangunan rumah budaya 

sendiri merupakan upaya untuk membangun hubungan antara Indonesia dengan 

Amerika baik memperlancar pertukaran pendidikan dan kebudayaan maupun 

meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika. 

Kedekatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai negara tujuan program 

rumah budaya dapat meningkatkan hubungan sosial masyarakat kedua negara.160 

Konsep dari rumah budaya menggunakan konsep terminologi “rumah” karena 

rumah merupakan tempat yang paling nyaman sehingga para pengunjung yang 

datang dalam rumah budaya Indonesia akan merasa lebih nyaman. Rumah budaya 

                                                                                                                                                                      
158 Syukuran Peresmian Rumah Budaya Indonesia di Austin and Indonesian Night 2014, Op. Cit 
159 Indonesia Akan Bangun Rumah Budaya di 10 Negara, Op. Cit 
160 “Indonesia Siapkan Rumah Budaya di 10 Negara”, diakses dalam 
http://lifestyle.okezone.com/read/2014/03/12/407/953968/indonesia-siapkan-rumah-budaya-di-10-
negara, pada 18/10/2016 (14:29 WIB). 

http://lifestyle.okezone.com/read/2014/03/12/407/953968/indonesia-siapkan-rumah-budaya-di-10-negara
http://lifestyle.okezone.com/read/2014/03/12/407/953968/indonesia-siapkan-rumah-budaya-di-10-negara
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Indonesia juga menyediakan fasilitas perpustakaan yang berisi buku-buku tentang 

cerita rakyat Indonesia sehingga dapat memberikan pemahaman tentang cerita-cerita 

rakyat Indonesia kepada para pengunjungnya. Selain itu, pamong yang ada dalam 

perpustakaan rumah budaya Indonesia tersebut akan membacakan buku dongeng dan 

memberikan berbagai lomba untuk olah seni maupun olah rasa agar masyarakat lebih 

kreatif. Banyaknya fasilitas-fasilitas di dalam rumah budaya Indonesia  dapat 

mendekatkan masyarakat pada seni budaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan 

dengan baik sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara adidaya budaya.161 

Adanya program rumah budaya Indonesia ini diharapkan menjadi sarana untuk 

mengkomunikasikan kekayaan budaya Indonesia di Amerika. Dengan mengetahui 

tentang budaya Indonesia diharapkan akan memperkuat hubungan kerjasama antara 

Indonesia dengan Amerika baik kerjasama dalam bidang kebudayaan maupun 

bidang-bidang lainnya serta angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia akan 

meningkat. 

 

 

 

 

                                                           
161 “Rumah Budaya Indonesia Akan Didirikan Di Mancanegara”, diakses dalam 
http://www.antarasumsel.com/berita/268091/rumah-budaya-indonesia-akan-didirikan-di-mancanegara, 
pada 10/12/2016 (09:58 WIB). 

http://www.antarasumsel.com/berita/268091/rumah-budaya-indonesia-akan-didirikan-di-mancanegara
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     Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Indonesia
162

 

Tahun Jumlah Wisatawan Pertumbuhan 

2012 8.044.462 5.16 

2013 8.802.129 9.42 

2014 9.435.411 7.19 

2015 10.406.759 10.29 

 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunya yang dimulai dari 

tahun 2012 sampai tahun 2015 pasca diadakannya program rumah budaya Indonesia. 

Program rumah budaya Indonesia yang terlaksana di beberapa negara seperti 

Prancis. Rumah budaya di Prancis merupakan salah satu wujud kesuksesan 

pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan Prancis melalui proses diplomasi 

kebudayaan di Prancis. Melalui program rumah budaya pengenalan kebudayaan 

Indonesia dapat terealisasikan dengan baik.163 Selain di Prancis negara lain yang 

menjadi sasaran program rumah budaya Indonesia adalah Jerman. Jerman merupakan 

salah satu negara yang penduduknya gemar melakukan perjalanan wisata. Dengan 

adanya rumah budaya di Jerman yang memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan 

                                                           
162 “Kementerian Pariwisata Republik Indonesia: Statistik Wisatawan Mancanegara”, diakses dalam 
http://www.kemenpar.go.id/userfiles/rekap%20wisman.pdf, pada 29/03/2017 (16:06 WIB). 
163

 “Rumah Budaya Indonesia Di Prancis”, diakses dalam http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/rumah-
budaya-indonesia-di-perancis/, pada 14/09/2016 (14:24 WIB). 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/rekap%20wisman.pdf
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/rumah-budaya-indonesia-di-perancis/
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/rumah-budaya-indonesia-di-perancis/
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Indonesia yang menarik sehingga meningkatnya wisatawan ke Indonesia.164 

Kesuksesan program rumah budaya Indonesia di beberapa negara termasuk Amerika 

merupakan gambaran dari suksesnya program pemerintah dalam upaya melestarikan 

kebudayaan lokal dan penguatan citra baik Indonesia dalam dunia internasional. 

Dalam mengadakan program rumah budaya Indonesia, pemerintah yang 

diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) telah 

menentukan kriteria negara untuk dibangun rumah budaya Indonesia. Adapun 

diantara kriteria tersebut seperti :165 

1. Intensitas hubungan antara Indonesia dengan negara tersebut khususnya 

dalam penelitian ini adalah Amerika. 

2. Banyaknya warga negara Indonesia yang mengembangkan kebudayaan 

di negara tersebut. 

Program rumah budaya selain sebagai sarana untuk mengenalkan kebudayaan 

Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan citra dan apresiasi masyarakat 

internasional terhadap Indonesia memiliki program-program khusus kebudayaan 

Indonesia seperti:166 

                                                           
164 “Strategi Indonesia Menggunakan Rumah Budaya Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan 
Terhadap Jerman”, diakses dalam 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349533&val=6444&title=STRATEGI%20INDO
NESIA%20MENGGUNAKAN%20RUMAH%20BUDAYA%20SEBAGAI%20SARANA%20DIPLO
MASI%20KEBUDAYAAN%20TERHADAP%20JERMAN, pada 14/09/2016 (14:55 WIB). 
165 “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Kriteria Negara Yang Dipilih Untuk Dibangun Rumah 
Budaya Indonesia”, diakses dalam http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/03/kriteria-negara-
yang-dipilih-untuk-dibangun-rumah-budaya-indonesia-2307-2307-2307, pada 09/12/2016 (09:43 
WIB). 
166 Diseminasi Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri Dili, 13 November 2012, Op. Cit 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349533&val=6444&title=STRATEGI%20INDONESIA%20MENGGUNAKAN%20RUMAH%20BUDAYA%20SEBAGAI%20SARANA%20DIPLOMASI%20KEBUDAYAAN%20TERHADAP%20JERMAN
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349533&val=6444&title=STRATEGI%20INDONESIA%20MENGGUNAKAN%20RUMAH%20BUDAYA%20SEBAGAI%20SARANA%20DIPLOMASI%20KEBUDAYAAN%20TERHADAP%20JERMAN
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349533&val=6444&title=STRATEGI%20INDONESIA%20MENGGUNAKAN%20RUMAH%20BUDAYA%20SEBAGAI%20SARANA%20DIPLOMASI%20KEBUDAYAAN%20TERHADAP%20JERMAN
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/03/kriteria-negara-yang-dipilih-untuk-dibangun-rumah-budaya-indonesia-2307-2307-2307
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/03/kriteria-negara-yang-dipilih-untuk-dibangun-rumah-budaya-indonesia-2307-2307-2307
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1. Pameran batik, pertunjukan musik tradisional, pagelaran wayang, demo 

kuliner Indonesia, pameran keris, pertunjukan tari tradisional, 

pertunjukan seni bela diri tradisional, pameran film nasional, pameran 

sastra Indonesia, dan lain-lain. Program tersebut merupakan langkah 

untuk mengekspresikan dan memperkenalkan kekayaan warisan budaya 

Indonesia. 

2. Pelatihan batik, pelatihan memasak kuliner Indonesia, pelatihan alat 

musik tradisional Indonesia, pelatihan tari tradisional Indonesia, dan 

pelatihan bahasa Indonesia. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan untuk 

pembelajaran budaya Indonesia dan untuk melestarikan peninggalan 

budaya yang dimiliki oleh Indonesia. 

3. Diskusi tentang budaya Indonesia baik membicarakan potensi maupun 

tantangan dalam pengembangan rumah budaya Indonesia sebagai 

langkah untuk penguatan pengakuan internasional terhadap ikon-ikon 

budaya Indonesia baik yang tangible maupun intangible. 

Program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat juga memiliki peran 

sebagai wadah kebersamaan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika 

baik sebagai pelajar, profesional, maupun pendatang. Di dalam program rumah 

budaya, warga negara Indonesia yang berada di Amerika dapat melakukan banyak 

aktifitas budaya baik untuk mengenang kebudayaan Indonesia, menguatkan 

persatuan diantara diaspora, mengembangkan bakat dan pengetahuan,  maupun 

sebagai diplomasi sebagai sarana untuk mempromosikan budaya Indonesia dan citra 
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Indonesia pada dunia internasional khususnya Amerika Serikat.167 Program rumah 

budaya Indonesia di Amerika turut menampilkan beberapa kesenian Indonesia 

seperti: tari reog Ponorogo, tari malin kundang, pertunjukan gamelan Jawa, Bali, dan 

Sunda, serta pameran kain batik.168 

Adanya program rumah budaya, Indonesia dapat menjadi rujukan dialog 

kebudayaan bagi masyarakat internasional. Selain itu, program rumah budaya juga 

dapat dijadikan sebagai peluang usaha dalam menghadapi tantangan era globalisasi 

seperti saat sekarang ini. Terlaksananya program rumah budaya Indonesia di 

Amerika Serikat tidak luput dari adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. 

Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:169 

1. Properti dimana rumah budaya dapat berelokasi. 

2. Personil yang berkomitmen dan bertahan untuk mendirikan, mengurus, 

dan mengelola rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat. 

3. Dukungan serta fasilitas dari pemerintah Indonesia beserta 

perwakilannya. 

4. Perijinan, pajak, dan administrasi legal. 

5. Ketersediaan dana. 

Keberadaan rumah budaya Indonesia akan mendorong minat masyarakat luar 

negeri khususnya Amerika Serikat untuk mempelajari dan mengenal budaya 

                                                           
167 Rumah Budaya Indonesia di Austin: Tentang Rumah Budaya Indonesia di Austin, Op. Cit 
168 “Rumah Budaya Indonesia Angkat Kekayaan Lokal ke Dunia Internasional”, diakses dalam 
https://rumahbudayaindonesia.sg/rumah-budaya-indonesia-angkat-kekayaan-lokal-ke-dunia-
internasional/, pada 20/02/2017 (14:12 WIB). 
169  Rumah Budaya Indonesia di Austin: Tentang Rumah Budaya Indonesia di Austin, Op. Cit 

https://rumahbudayaindonesia.sg/rumah-budaya-indonesia-angkat-kekayaan-lokal-ke-dunia-internasional/
https://rumahbudayaindonesia.sg/rumah-budaya-indonesia-angkat-kekayaan-lokal-ke-dunia-internasional/
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Indonesia. Peran program rumah budaya juga berdampak pada citra Indonesia 

sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dalam 

menjalankan program rumah budaya, pelajar yang ada di negara tersebut juga 

berperan penting sebagai ujung tombak penyebaran budaya Indonesia karena 

semakin banyaknya pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri khususnya Amerika 

Serikat. Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri memiliki peran untuk 

memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan juga berperan sebagai duta budaya di 

negara dia tinggal.170 

 

                                                           
170 “Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda: Rumah Budaya Indonesia, Inovasi Dalam Diplomasi 
Budaya Nusantara”, diakses dalam http://ppibelanda.org/liputan-rumah-budaya-indonesia-inovasi-
dalam-diplomasi-budaya-nusantara-3/, pada 09/12/2016 (10:06 WIB). 

http://ppibelanda.org/liputan-rumah-budaya-indonesia-inovasi-dalam-diplomasi-budaya-nusantara-3/
http://ppibelanda.org/liputan-rumah-budaya-indonesia-inovasi-dalam-diplomasi-budaya-nusantara-3/

