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Abstrak 

Penelitian ini berawal dari pengalaman selama menempuh studi doctoral di 

Jepang dari tahun 2012 sampai 2017. Saya mengamati beberapa perubahan 

perilaku, sikap dan pandangan dari beberapa diaspora yang sudah bermukim 

disana. Pengamatan langsung tersebut mendapati bahwa kebanyakan diaspora 

seperti tidak peduli dengan karakter kebangsaan mereka. Seperti ketika 

kapanpun kita mendiskusikan para pekerja dan diaspora, diskusi itu sering 

hanya berada seputar karakter normatif. Dari sisi Negara, selalu diarahkan 

slogan untuk selalu memberikan dukungan kepada Negara.  Sebaliknya para 

aktifis sosial justru menyuntikkan narasi bahwa mereka (diaspora) 

dieksploitasi oleh Negara. Sehingga makna nasionalisme menurut mereka 

justru bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Negara. Dengan 

demikian, menjadi penting mengamati bagaimana rasa kebangsaan tersebut 

pupus dari diri diaspora dan tidak tahu bagaimana praktek berkebangsaan itu 

sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana diaspora Indonesia 

memahami, menegosiasikan, dan mempraktekkan nasionalisme mereka. 

Sehingga pandangan mereka terhadap tanah asal mereka mengalami perubahan 

seiring dengan pengalaman keseharian mereka. 

Kata Kunci 

Jepang, Diaspora, Kebangsaan 

 

Pendahuluan 

Diaspora berdasarkan definisi dari Cambridge Dictionary (n.d.) adalah fenomena saat 

seseorang atau sekolompok orang menyebar dari negara asalnya ke negara lain. Belum 

ada pengertian universal yang diterima secara luas tentang diaspora. Istilah diaspora 

sering dipakai  untuk menandakan fenomena yang berbeda-beda  bergantung pada 

kepentingan dan fokus kajian. Dalam kajian migrasi, IOM dan MPI mengartikan 

diaspora sebagai “emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negara tempat lahir 

atau nenek moyangnya, tetapi mereka tetap mempertahankan hubungan sentimental 

dan material dengan negara asalnya” (Romdiati 2015). Dapat diartikan Diaspora 
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sebagai fenomena migrasi manusia keluar dari negara asalnya ketempat baru yang 

tidak berada di negaranya. 

Namun bagaimana pandangan diaspora terhadap Indonesia sendiri, saat pemerintah 

mempunyai rencana besar terhadap diaspora dengan landasan kebangsaan dalam 

menyatukan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pemerintah 

Indonesia beserta jajaran Kementerian mempunyai visi dalam memnfaatkan bahkan 

memulangkan diaspora Indonesia untuk memnbangun negara Indonesia. Kebangsaan 

dan cinta tanah air menjadi jargon utama pemerintah Indonesia memanggil diaspora 

Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah meyakini, diaspora 

Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam mendorong ekspor. Dengan jumlah diaspora 

Indonesia yang cukup besar di seluruh dunia, ada beberapa bentuk kontribusi dan 

sinergisitas terhadap kemajuan perdagangan Indonesia (Warta Ekspor 2015). 

Kenyataannya, bagaimana pandangan dari diaspora itu sendiri terhadap Indonesia, 

bagaimana diaspora memaknai arti kebangsaan saat diaspora Indonesia adalah 

individu-individu yang telah tinggal puluhan tahun dan telah memiliki keluarga di 

negara ia berada sekarang, seperti Diaspora Indonesia di Jepang.  

Diaspora adalah aset Bangsa. Namun kenyataan yang terjadi, banyak pelaku diaspora 

yang juga telah mempunyai keluarga di negara tempat ia berada, sudah puluhan tahun 

menetap di sana, yang kemudian mempunyai konsekuensi kepada bagaimana para 

pelaku Diaspora memaknai kebangsaan. Materi tidak bisa dilepaskan sebagai salah 

satu aspek utama mengapa pelaku diaspora bertahan, namun tentu ada rasa rindu untuk 

kembali ke kampung halaman di Indonesia. Para pelaku diaspora seolah kesulitan 

untuk menarasikan, menunjukkan, rasa kebangsaa mereka kepada Indonesia. 

Menghadapi dua sisi yang dilematis, di satu sisi visi dari Pemerintah Indonesia yang 

melihat pelaku diaspora sebagai aset dan diharapkan mendukung kemajuan bangsa 

Indonesia, disisi lain banyak dari pelaku diaspora yang telah merasakan nikmatnya 

menjadi diaspora dari segi materi. Jika pelaku diaspora kesulitan memaknai karakter 

kebangsaan seperti apa yang haru mereka narasikan dan tunjukkan agar sejalan dengan 

visi Pemerintah Indonesia terhadap Diaspora. Apakah Indonesia sudah tepat dalam 

memaknai jargon nasionalisme yang ditujukan kepada pelaku Diaspora. Karena 

pelaku Diaspora tidak hanya orang-orang yang sukses di negara lain, namun juga 

diaspora yang masih berjuang seperti para kenshuusei di Jepang. 

Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode penelitian yang peneliti gunakan 

adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang lebih bergantung pada data-data 

lingusitik dibanding data-data numerik, dan menggunakan basis meaning dalam 

analisa data (Eliot dan Timulak 2013). Disamping itu pendekatan yang peneliti pilih 

adalah pendekatan kualitatif deskriptif analisis, dimana tujuan dari penelitian kualitatif 

deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif 
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mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok 

(Lambert dan Lambert 2014). 

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan 

menginterpretasikan kondisi-kondisi kontemporer, penelitian ini fokus terhadap 

kondisi, praktek, stuktur dan perbedaan atau hubungan yang ada, opini serta proses 

yang sedang berlangsung atau menjadi trend pada waktu tertentu. Adapun penelitian 

deskriptif analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi serta penjelasan tentang kondisi 

semata, namun juga melibatkan proses identifikasi dan interpretasi dari data-data yang 

telah dideskripsikan sebelumnya (Descriptive Research 2014). 

Review Literatur/Tinjauan Pustaka 

Salah satu sarjana yang memberikan pemikirannya terkait Diaspora adalah Paul Gilroy 

(1994). Konsep diaspora berperan penting dalam proses analisis kajian inter-cultural 

dan trans-cultural. Meskipun begitu, kemunculan istilah diaspora sebagai sesuatu 

yang baru menjadi bahan perdebatan di ranah studi politik. Diaspora dapat 

diidentifikasi melalui jaringan relasi yang secara karakterisitik dipengaruhi proses 

perpindahan dan penyebaran yang bersifat memaksa. Faktor tekanan berperan penting 

dalam proses tersebut. Diaspora juga diwarnai oleh celah yang memisahkan daerah 

tujuan perpindahan dan daerah asal. 

Proses perpindahan lintas budaya adalah hal yang lazim terjadi di dunia diaspora. 

Sebagai contoh, Edward Wilmot Blyden adalah salah seorang warga dari Afrika yang 

kembali ke negara asalnya setelah menetap di kawasan Danish West Indies. Blyden 

kembali ke Afrika dengan membawa ide baru dan terlibat aktif dalm proses 

pembebasan negara Liberia. Selain itu, diaspora erat kaitannya dengan lingkungan 

yang melibatkan identitas dan identifikasi budaya. Disisi yang lain, diaspora juga 

dikaitkan dengan isu gender. Stefan Helmreich mengidentifikasi bahwa proses 

reproduksi budaya dalam diaspora cenderung diwarnai ide maskulinitas. Gilroy dalam 

kesimpulannya mengemukakan bahwa kehadiran diaspora telah membawa sudut 

pandang baru terhadap keberadaan dua kutub yang terpisah yaitu lokal dan global. 

Kehadiran diaspora memunculkan pemikiran mengenai konsep bangsa-negara 

(nation-state) dan jaringan supra nasional (supra-national) beserta pola kekuasaan, 

komunikasi, dan konflik. 

Pemikiran dari Gilroy mengantarkan ide tentang pembentukan pemahaman pelaku 

diaspora terhadap negara-bangsa mengantarkan pada ide bagaimana bentuk 

pemahaman kebangsaan bagi pelaku diaspora terhadap negara tempat ia berasal. 

Berseberangan dengan Gilroy, Schiller lebih menekankan pada pendekatan 

transnational dalam melihat fenomena diaspora (Schiller 2010).  Studi mengenai 

migrasi transnasional sangat popular di zaman sekarang ini yang mendominasi 

pembahasan mengenai kehidupan para migran dan keluarganya di kawasan baru. 

Diskursus yang tercipta dari diskusi ini cenderung menggambarkan migran sebagai 
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aktor yang mengancam stabilitas negara tujuan. Lebih lanjut para akademisi dalam 

studi migrasi ini kebanyakan abai terhadap teori sosial dari proses migrasi. Hasil 

pemikiran mereka berkontribusi dalam pemahaman mengenai tantangan dalam proses 

penyatuan migrant dan masyarakat lokal. 

Schiller berharap bahwa akan ada sebuah kajian komprehensif mengenai migrasi yang 

didiskusikan dalam level transnasional. Hal ini bisa terwujud jika akademisi di bidang 

migrasi bersedia untuk mengenyampingkan metodologi nasionalisme-nya dan tidak 

berfokus pada baik buruknya proses migrasi. Schiller juga mengkritik penggunaan 

nation-state  sebagai unit analisis dalam kajian migrasi dan dia menawarkan konsep 

berupa transnational social fields yang dapat dimaknai sebagai sebuah jaringan yang 

mengaitkan para individu dengan institusi yang bertempat lebih dari satu nation-state. 

Analisis terhadap proses migrasi yang terjadi hari ini dan di masa lampau serta fokus 

kajian terhadap kekuatan terinstitusionalisasi diharapkan dapat membawa perspektif 

baru dalam studi migrasi. Schiller merangkum ide pemikirannya dalam sebuah 

kerangka yang dia sebut sebagai “global power analysis of migration” yang 

diimplementasikan sebagai sebuah diskursus untuk menjembatani beragam argumen 

mengenai migrasi. Para akademisi juga bisa terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan 

melalui sudut pandang baru tersebut dan tidak hanya mengikuti alur tradisi pemikiran 

lama. 

Pembahasan 

Istilah diaspora di Indonesia sebetulnya bukan hal yang baru. Sejak tahun 1960an 

istilah diaspora sudah dikenal di Indonesia, namun terkait dengan diaspora Tiongkok 

dan memiliki stigma negatif. Karena hal itu, dalam beberapa dekade gaung diaspora 

seolah tenggelam. Diaspora baru kembali menggeliat ketika Dino Patti Djalal, yang 

saat itu menjabat sebagai duta besar RI untuk Amerika Serikat (2010 – 2013) 

memprakarsai diadakannya Kongres Diaspora Pertama tahun 2012 di Los Angeles, 

Amerika Serikat. Kongres Diaspora Pertama yang diselenggarakan di Los Angeles 

Convention Center tersebut ternyata melalui proses yang cukup panjang. Sebagai duta 

besar kala itu, Dino sering melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Amerika 

Serikat dan selalui menjumpai komunitas orang Indonesia di daerah yang. Anehnya, 

komunitas-komunitas orang Indonesia di berbagai wilayah di Amerika saat itu tidak 

saling mengenal, tidak connected, dan  di bawah radar. Pemerintah saat itu tidak punya 

kebijakan aktif untuk merangkul para diaspora tersebut (Lamijo 2019). 

Berbeda dengan definisi hukum dan bersifat umum yang dipakai oleh Departemen 

Luar Negeri,  Dino Patti Djalal mengatakan bahwa diaspora adalah orang yang 

berdarah dan atau berbudaya Indonesia, yang generasi satu atau seterusnya, yang 

tinggal di luar negeri kecuali diplomat dan wisatawan Indonesia. Lebih lanjut Dino 

juga mengatakan bahwa saat ini kita memang lebih fokus pada diaspora (yang masih) 

WNI walaupun tetap juga merangkul WNA (WNI yang sudah menjadi WNA) untuk 
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ikut serta meningkatka daya saing bangsa. Sehat Sutarja, misalnya, sudah lama 

berkewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi potensinya sebagai pengusaha sukses, 

bahkan di Silicon Valley dia sudah seperti raja, sangat berguna bagi diaspora Indonesia 

lainnya. Untuk itu, kebijakan baru yang diambil untuk merangkul diaspora adalah dari 

pendekatan legalistik (hanya WNI) ke pendekatan kultural (WNA ataupun WNI yang 

sudah menjadi WNA tetapi secara kultural masih seperti dan sangat Indonesia) 

(Lamijo 2019). 

Menurut Dino Patti Djalal, ada empat kelompok Diaspora Indonesia,pertama adalah 

WNI yang tinggal di luar negeri (pemegang paspor Indonesia) secara sah; kedua adalah warga 

Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi 

dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Sementara bagi warga negara asing yang 

memiliki orang tua atau leluhur yang berasaldari Indonesia masuk dalam kategori ketiga. 

Dan terakhir adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan 

Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia 

seperti Paul Wolfowitz (Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia), yang fasih 

berbahasa Indonesia adalah sebagai salah satu contoh kelompok yang keempat (Jazuli 2017). 

Diaspora Sebagai Aset Bangsa Indonesia 

Sejak diaspora menjadi sangat popular di Indonesia pasca Kongres Diaspora Pertama, 

pemerintah berjanji untuk memberdayakan diaspora yang mau kembali ke Indonesia 

untuk membangun dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan oleh salah satu kementerian di Indonesia, yakni kementerian riset dan 

pendidikan tinggi (Ristekdikti). Kemenristekdikti memanggil 57 ilmuwan diaspora 

untuk pulang ke Indonesia. Mereka berasal dari 15 negara yang nantinya akan 

menularkan ilmunya dalam Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2019. Tahun 

ini, kegiatan dilaksanakan pada 18-25 Agustus 2019 di Jakarta. Penyelenggaraan 

SCKD 2019 turut melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Direktur 

Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, rangkaian 

kegiatan SCKD merupakan upaya pemerintah memberdayakan anak bangsa di 

manapun mereka berada untuk ikut bersumbangsih dalam pembangunan sumber daya 

manusia, khususnya di ranah pendidikan tinggi (JPNN 2019).  

Pemaknaan Kebangsaan Melalui Pengalaman Diaspora Di Jepang 

Pada tahun 2017 jumlah diaspora Indonesia di Jepang menempati peringkat 11 dari 

seluruh diaspora asing di Jepang (P2SDR 2017). Para Kenshuusei adalah kelompok 

diaspora yang sebagian besar mendominasi jumlah diaspora Indonesia di Jepang, 

setelah masa kerja mereka berakhir, banyak dari Kenshuusei ini memutuskan untuk 

memperpanjang masa tinggalnya di Jepang baik secara legal maupun ilegal. Diaspora 

Indonesia seolah segan pulang, perbedaan bayaran yang tinggi di tempat negara 

diaspora berada di bandingkan dengan Indonesia sangat berbeda jauh. Seperti salah 

satu Diapora Indonesia di Jepang yang berkarir akademik di universitas Tsukuba, 

Jepang. Ia bisa melakoni karier akademik di almamaternya, Tsukuba. Dia diajukan 
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sebagai asisten dosen dan berpeluang menjadi dosen tetap. Bayaran sebagai asisten 

pengajar itu mencapai bisa mencapai Rp30 juta per bulan jika dikonversi ke rupiah. 

Hitungannya, untuk level asisten, diberikan honor 2.000 yen per jam dan dalam 

sepekan bisa mengajar hingga 40 jam (Harian Jogja 2019). Realita kemudian dihadapi 

oleh Pemerintah Indonesia, bagaimanapun Pemerintah mempunyai agenda untuk 

memanfaatkan Diaspora untuk berkontribusi terhadap Indonesia, namun kenyataannya 

pelaku Diaspora sendiri menghadapi kenyataan jika tetap menjadi Diaspora 

mempunyai keuntungan tersendiri, tidak hanya berbicara persoalan materi saja, namun 

fakta diaspora yang telah memiliki keluarga. 

Rasa kebangsaan kemudian di pahami sebatas identitas oleh pelaku diaspora. 

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan selama berada di Jepang, pelaku 

Diaspora Indonesia, khususnya para kenshuusei memaknai “Indonesia” sebagai 

identitas saja. Identitas dalam artian, sebagai pemersatu dengan pelaku diaspora 

lainnya. Banyak dari pelaku Diaspora di Jepang justru adalah tenaga non-ahli atau 

bukan tenaga professional. Walaupun masuk secara legal ke Jepang, namun 

pendapatan yang jauh lebih tinggi di bandingkan saat berada di Indonesia, membuat 

para pelaku diaspora tersebut betah untuk tinggal lama di Jepang. Sehingga dalam 

pandangan pelaku diaspora, kebangsaan di pahami sebagai pemersatu antara sesame 

diaspora Indonesia di Jepang. Membentuk identitas kolektif yang mendorong rasa 

tolong-menolong dan saling bantu antara sesama diaspora Indonesia di Jepang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku diaspora di Jepang juga dapat di pahami, 

selain rasa kebangsaan yang lebih melekat sebagai identitas solidaritas antara pelaku 

diaspora, dan bukan pendorong pelaku diaspora untuk kembali ke Indonesia. Pelaku 

Diaspora di Jepang enggan kembali ke Indonesia karena ikatan keluarga serta 

keuntungan yang tidak di dapatkan oleh pelaku diaspora di Indonesia, namun di 

dapatkan saat di Jepang. Pertama soal keluarga, tidak hanya menikah dengan pelaku 

diaspora lainnya, mereka kemudian mempunyai keturunan dan kemudian telah 

berasimilasi dengan budaya dan masyarakat Jepang. Ketakutan adanya semacam 

culture shock yang akan alami saat kembali di Indonesia juga menjadi alasan mengapa 

mereka enggan untuk kembali. Para pelaku diaspora cenderung telah terbiasa dengan 

kehidupan di Jepang, mereka telah beradaptasi begitu baik sehingga enggan untuk 

kembali beradaptasi saat kembali ke Indonesia. 

Kedua soal keuntungan yang tidak di dapat oleh pelaku diaspora saat mereka di 

Indonesia namun mereka dapatkan saat berada di Jepang. Pelaku Diaspora Jepang bisa 

mendapatkan bayaran yang tinggi di bandingkan pekerjaan yang sama di Indonesia. 

Misalnya seperti pekerjaan menanam padi di Jepang dapat menghasilkan uang puluhan 

juta setiap bulannya. Kemudian perlu di garisbawahi adalah dua hal, pertama bayaran 

yang tinggi yang di dapatkan oleh pelaku diaspora untuk pekerjaan yang sama di 

bandingkan saat di Indonesia, serta banyak pelaku diaspora adalah pekerja kerah biru. 

Hal ini kemudian menjadi tantangan saat target diaspora dari pemerintah Indonesia 
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adalah pelaku diaspora dengan ber-skill yang telah banyak mendapatkan pengalaman 

di luar negara Indonesia, kemudian melupaka pelaku diaspora lain yang sebenarnya 

dapat di maksimalkan sebagai aset.  

Sehingga pemaknaan rasa kebangsaan kemudian tidak harus dipahami sebagai bentuk 

pendorong agar pelaku diaspora di luar negeri untuk kembali di Indonesia, namun di 

dorong untuk menjadi rasa identitas yang kuat bahwa pelaku diaspora dapat 

berkontribusi di tempat mereka berada. Rasa kebangsaan tidak hanya menjadi identitas 

solidaritas antara sesama pelaku diaspora namu juga menjadi pendorong untuk ikiut 

berkontribusi kepada negara Indonesia tanpa kembali ke tanah air. Hal ini dorong oleh 

beberapa hal, pertama, keinginan dari pelaku diaspora yang cenderung minim kembali 

ke Indonesia saat banyak keuntungan mereka dapatkan secara materi di Jepang, serta 

banyak pelaku diaspora Indonesia di Jepang yang merupakan pekerja kerah biru, yang 

saat kembali ke Indonesia tidak akan mendapatkan bayaran yang sama besarnya saat 

berada di Jepang. Kedua, seperti yang di jelaskan diatas, pelaku diaspora Indonesia 

yang telah tinggal puluhan tahun, sehingga enggan untuk kembali. Penataan rasa 

kebangsaan bagi para pelaku Diaspora Jepang dapat di landasakan pada pandangan 

Waterbury. 

Waterbury menulis tentang bagaimana diaspora di pandang sebagai kekuatan atau aset 

dari sebuah negara (Waterbury 2010). Dua puluh tahun terakhir terjadi fenomena 

dimana banyak negara terlibat aktif berinteraksi dengan anggota komunitas negaranya 

yang menetap di luar negeri. Hal ini mengakibatkan tingginya minat akademisi dalam 

kajian trans-state dan transnasional relationship. Selain itu kondisi ini juga 

menunjukkan kemunculan kelompok masyarakat yang mampu menjembatani 

hubungan dari lebih satu negara berdaulat. Lebih lanjut Waterbury menawarkan 

sebuah kerangka studi komparatif mengenai tindak negara yang bertindak sebagai 

wakil dari penduduknya yang berada di luar negeri. Kerangka ini berfokus kepada 

tindakan terhadap masyarakat di luar negeri dan bukan kepada kondisi masyarakat di 

daerah asal. Waterbury menyimpulkan bahwa sebuah negara menjalin interaksi aktif 

dengan warga diaspora di luar negeri karena negara melihat komunitas diaspora 

sebagai kekuatan negara bukan sebagai kelemahan. 

Pelaku Diaspora kemudian di pandang sebagi asset tidak hanya sat mereka kembali ke 

Indonesia, namun juga saat mereka berda di luar negeri. Pelaku Diaspora, melalui 

bantuan pemerintah dapat menjadi agen diplomasi publik. Untuk pelaku Diaspora 

Jepang di Indonesia sendiri, Indonesia dapat memanfaatkan pelaku diaspora untuk 

menjadi penyebar budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Menimbulkan citra 

positif untuk negara Indonesia dan mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

Sehingga rasa kebangsaan di pahami sebagai kebanggaan untuk memajukan dan 

mebantu bangsa tanpa harus kembali ke negara asal. 
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Penutup 

Rasa Kebangsaan bagi Diaspora Jepang adalah identitas pemersatu untuk saling 

membantu dengan pelaku Diaspora Indonesia lainnya. Sehingga rasa kebangsaan jika 

di gunakan untuk membuat pelaku Diaspora Jepang kembali ke Indonesia akan 

mengalami kendala. Keuntungan materi dan rasa enggan untuk kembali karena telah 

lama tinggal di Jepang menjadi tantangan. Penataan ulang kebangsaan berdasarkan 

perspektif pelaku diaspora Jepang kemudian di pahami sebagai penanaman rasa jika 

untuk berkontribusi kepada bangsa tidak harus kembali ke Indonesia. Pelaku Diaspora 

dapat berkontribusi di negara tempat mereka berada dan menjadikan rasa kebangsaan 

sebagai pendorong mereka untuk berkontribusi. 
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