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Abstrak 

Sejak masa sebelum kemerdekaan, Indonesia dan Jepang telah membina hubungan antar negara 
selama lebih dari 50 tahun. Yang satu merupakan representasi negara maju di Asia, sementara 
Indonesia sebagai negara berkembang yang pernah menjadi daerah pendudukan dalam Perang 
Dunia II. Seiring dengan berjalannya waktu, posisi antara negara penjajah dan terjajah bergeser 
menjadi hubungan dua negara yang saling membutuhkan dalam era globalisasi.Dewasa ini, 
terdorong oleh tuntutan profesi, sejumlah orang Jepang menetap di Indonesia, khususnya di 
Ibukota, Jakarta. Mereka membentuk komunitas diaspora orang Jepang di Indonesia sebagai 
media komunikasi di antara mereka. Bersamaan dengan itu, semakin banyak infrastruktur yang 
didirikan guna membantu kehidupan orang-orang Jepang di Jakarta. Sebut saja layanan 
kesehatan seperti klinik, dokter gigi, sekolah, dan pasar swalayan. Semuanya dijalankan dengan 
sistem yang sarat unsur Jepang. Singkat kata, fasilitas-fasilitas ini menghadirkan “replika” 
Jepang di Indonesia. Salah satu yang perkembangannya paling pesat dalam pertambahan 
jumlahnya adalah industri makanan dan hiburan: restoran dan karaoke. Kedua bentuk usaha ini 
belakangan semakin menjamur hadir mewarnai industri di Ibukota. Meskipun pada mulanya 
target konsumen utama adalah orang-orang Jepang, lama kelamaan restoran Jepang dan tempat 
karaoke juga popular di kalangan penduduk lokal. Bahkan bermunculan restoran-restoran 
dengan skala usaha lebih kecil yang menjual makanan Jepang dengan citarasa yang sudah 
bercampur dengan budaya setempat. Makalah ini melihat proses adapatasi warga Jepang yang 
tinggal di Jakarta dalam komunitas diaspora yang ada. Akan dibahas bagaimana berbagai 
infrastruktur Jepang tersebut membantu keseharian mereka hidup di Negara berkembang, 
bagaimana pengaruh keJepangan terhadap budaya lokal, dan sebaliknya pengaruh budaya lokal 
- jika ada - pada keJepangan yang dikonstruksi di Jakarta. Studi kasus makalah ini adalah 
restoran Jepang, tempat karaoke dan gerai makanan yang menjadikan ikon Jepang sebagai daya 
jualnya. 

Kata Kunci: Diaspora, Infrastruktur, Adaptasi, Industri, Pengaruh budaya 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Migrasi Jepang ke Indonesia dalam skala besar terjadi di akhir abad ke-19, 
meskipun telah tercipta hubungan dagang dalam skala kecil pada abad ke-17 (Harsanto, 
2008). Hubungan diplomatik yang resmi hingga kini telah melampaui angka 50 tahun. 
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Yang satu merupakan representasi negara maju di Asia, sementara Indonesia sebagai 
negara berkembang yang pernah menjadi daerah pendudukan dalam Perang Dunia II. 
Seiring dengan berjalannya waktu, posisi antara negara penjajah dan terjajah bergeser 
menjadi hubungan dua negara yang saling membutuhkan dalam era globalisasi. 

Dewasa ini, terdorong oleh tuntutan profesi, sejumlah orang Jepang menetap di 
Indonesia, khususnya di Ibukota, Jakarta. Berdasarkan data dari Ministry of Foreign 
Affairs (MOFA) Jepang, pada bulan Oktober 2009 terdapat sekitar 11.263 jiwa populasi 
ekspatriat Jepang di Indonesia.  

Mereka membentuk komunitas diaspora orang Jepang di Indonesia sebagai 
media komunikasi di antara mereka. Bersamaan dengan itu, semakin banyak 
infrastruktur yang didirikan guna membantu kehidupan orang-orang Jepang di Jakarta. 
Sebut saja layanan kesehatan seperti klinik, dokter gigi, sekolah, dan pasar swalayan. 
Semuanya dijalankan dengan sistem yang sarat unsur Jepang. Singkat kata, fasilitas-
fasilitas ini menghadirkan “replika” Jepang di Indonesia. Salah satu yang 
perkembangannya paling pesat dalam pertambahan  jumlahnya adalah industri makanan 
dan hiburan: restoran dan karaoke.  

Kedua bentuk usaha ini belakangan semakin menjamur hadir mewarnai industri 
di Ibukota. Meskipun pada mulanya target konsumen utama adalah orang-orang Jepang, 
lama kelamaan restoran Jepang dan tempat karaoke juga popular di kalangan penduduk 
lokal. Bahkan bermunculan restoran-restoran dengan skala usaha lebih kecil yang 
menjual makanan Jepang dengan citarasa yang sudah bercampur dengan budaya 
setempat. 

Makalah ini melihat proses adapatasi warga Jepang yang tinggal di Jakarta 
dalam komunitas diaspora yang ada. Akan dibahas bagaimana berbagai infrastruktur 
Jepang tersebut membantu keseharian mereka hidup di Negara berkembang, bagaimana 
pengaruh keJepangan terhadap budaya lokal, dan sebaliknya pengaruh budaya lokal - 
jika ada - pada keJepangan yang dikonstruksi di Jakarta.  Studi kasus makalah ini adalah 
restoran Jepang, tempat karaoke dan gerai makanan yang menjadikan ikon Jepang 
sebagai daya jualnya. 

Dalam makalah ini penulis mengkritisi perihal penerimaan budaya Jepang 
sebagai Negara maju di tengah masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang. 
Pandangan bahwa budaya Negara maju lebih superior mendorong pesatnya komer-
sialisasi budaya Jepang di Jakarta. Di satu sisi masuknya budaya mereka dalam bentuk 
usaha restoran dan karaoke adalah upaya bertahan dalam proses adapatasi di lingkungan 
Negara yang baru. Namun dalam perkembangannya, kehadiran produk-produk budaya 
Jepang ini menggerakkan kreativitas masyarakat lokal untuk meluaskan usaha mereka 
dengan memanfaatkan label “Jepang” untuk menarik minat pengkonsumsinya. 

B.  Metodologi 

Penyusunan makalah ini menggunakan metode kepustakaan.Penulis 
mengumpulkan sumber dari buletin yang diterbitkan oleh komunitas orang Jepang di 
Jakarta, dan melakukan wawancara singkat dengan pihak dari restoran Jepang dan 
karaoke. 

Dalam suatu kesempatan, penulis juga mengunjungi restoran yang telah 
direkomendasikan bersama dengan orang Jepang dan mengamati suasana di lokasi. 
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C.  Diaspora Orang Jepang di Indonesia 

Migrasi Jepang ke Asia Tenggara pada awalnya lebih didorong oleh keinginan 
untuk berdagang sebagai mata pencaharian utama, dan ini banyak dilakukan oleh 
penduduk di Jepang Selatan, khususnya Kyuushuu, yang wilayahnya kurang subur. Saat 
itu mereka menyebut wilayah Asia Tenggara dengan sebutan Nanyoo yang arti secara 
harfiah adalah Lautan Selatan.  

Di Indonesia, pada tahun 1897 terdapat 125 orang Jepang yang terdiri dari 25 
laki-laki dan 100 perempuan. Sementara itu, menurut survei dari Konsulat Jepang di 
Indonesia pada tahun 1909 terdapat 782 orang Jepang, terdiri dari 437 (atau 55.9%) 
adalah perempuan.Orang-orang Jepang initerlibat dalam aktivitas pertanian, perikanan, 
perdagangan, dan juga dalampraktik pelacuran dan usaha rumah-rumah bordil(Shimizu, 
1992). 

Masa pendudukan Jepang di Indonesia juga mempengaruhi perkembangan dari 
populasi orang Jepang di Indonesia.Pegawai pemerintahan Jepang di Indonesia saat itu 
ada yang mengambil wanita Indonesia sebagai selir (Harsanto, 2008). Sebaliknya, ada 
pula perempuan-perempuan Jepang yang menikah dengan laki-laki pribumi.Salah satu 
ilustrasi dari fenomena perkawinan campur ini diceritakan oleh pengarang Remy Silado 
dalam novelnya, Kembang Jepun. Karya sastra lain yang mengangkat tema yang serupa 
adalah Perempuan Kembang Jepun karangan Lan Fang. Kedua novel ini mengisahkan 
kehidupan geisha yang menjadi istri pria Indonesia di Surabaya. 

Dengan semakin banyaknya jumlah pendatang dari Jepang di Indonesia, 
konsulat dibuka di Batavia pada tahun 1910 dan di Surabaya pada tahun 1919. Setelah 
kemerdekaan di tahun 1945, hubungan diplomatik antara kedua Negara dimulai dengan 
penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesiapada 
bulan April 1958. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan 
Perang. 

Selain pendatang, terdapat juga populasi orang Indonesia keturunan Jepang. 
Mereka adalah generasi hasil perkawinan campur seperti telah disebutkan di atas, yang 
diistilahkan sebagai Nikkei Indonesiajin (Shin, 2004). Sebagian masih erat bersentuhan 
dengan budaya asal dari Jepang, misalnya dengan penggunaan bahasa Jepang dalam 
percakapan sehari-hari. 

Dewasa ini, populasi diaspora Jepang di Indonesia berbasis di kota-kota besar, 
salah satunya di ibukota Jakarta. Selain mereka yang datang ke Indonesia sebagai 
wisatawan, sebagian besar orang Jepang berada di Jakarta untuk urusan pekerjaan. Di 
antaranya adalah orang-orang yang bekerja sebagai pimpinan dari korporasi Jepang 
yang membuka cabang di Indonesia.Banyak dari mereka yang membawa keluarga ikut 
serta tinggal di Indonesia. 

Kelompok inilah yang banyak berpengaruh terhadap munculnya infrastruktur 
Jepang di Jakarta. Bahasa merupakan masalah yang dijumpai oleh imigran Jepang di 
Indonesia. Dengan sistem aksara yang berbeda, mempelajari bahasa Indonesia 
membutuhkan waktu lebih. Maka dari itu, dibangunlah fasilitas-fasilitas umum yang 
dapat mengakomodasi dan memang diperuntukkan bagi mereka selama tinggal di 
Indonesia. Misalnya saja supermarket yang menjual barang-barang kebutuhan yang 
umum dipakai orang Jepang, rumah sakit dan klinik gigi Jepang, juga sekolah untuk 
anak-anak Jepang. 
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Selain infrastruktur yang memang dialokasikan khusus untuk orang Jepang, ada 
juga bentuk usaha lain yang mengambil konsep Jepang dan memiliki target pasar 
imigran Jepang namun tetap dapat dinikmati oleh penduduk lokal, yaitu restoran Jepang 
dan Karaoke. Pertumbuhan kedua bentuk usaha ini paling pesat jika dibandingkan 
dengan infrastruktur lain, dan belakangan juga mendorong munculnya usaha serupa 
dengan skala lebih kecil. 

Mengikuti daerah persebaran diasporanya, infrastruktur-infrastruktur Jepang ini 
dapat ditemukan terpusat di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Blok M dan sekitarnya. 
Mudah dijangkau dari tempat tinggal orang-orang Jepang tersebut, yang rata-rata 
mendiami unit-unit apartemen tidak jauh dari pusat perbelanjaan. 

Dalam komunitas orang Jepang di Jakarta yang dinamakan Jakarta Japan Club, 
orang-orang Jepang ini berkumpul dan saling bertukar informasi yang sekiranya dapat 
mempermudah proses adaptasi mereka. Dengan adanya komunitas ini, orang-orang 
Jepang berinteraksi dan kemudian menghasilkan sesuatu yang semakin melegitimasi 
keberadaan mereka di Jakarta. 

Selain Jakarta Japan Club, ada juga komunitas diaspora Jepang yang lebih 
mengkhususkan di bidang kebudayaan, seperti Jakarta Matsuri no Kai. Kelompok ini 
secara rutin mengisi acara di festival-festival kebudayaan Jepang di Jakarta.salah satu 
yang terbesar adalah JakJapan Matsuri, serta Ennichisai bulan Juni lalu di kawasan Blok 
M. Kegiatan dari kelompok ini melibatkan orang-orang Jepang dari berbagai usia, dari 
karyawan, ibu-ibu, mahasiswa, sampai anak-anak sekolah. 

Kebutuhan mempelajari bahasa Indonesia mendorong orang-orang Jepang di 
Jakarta ini mencari tempat belajar. Wadah yang menjadi sarana belajar mereka adalah 
program pengajaran bahasa seperti BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing), 
memanggil guru privat, atau bergabung dengan tempat kursus bahasa. Salah satu yang 
menghimpun orang Jepang dalam jumlah cukup banyak adalah Jakarta Communication 
Club (JCC). 

Tempat kursus ini merupakan inisiatif dari komunitas lokal pecinta kebudayaan 
Jepang menyikapi minat terhadap Jepang yang meningkat dari masyarakat Indonesia, 
bersamaan pula dengan semakin banyaknya orang Jepang yang tinggal di Indonesia. 
Sejak berdiri di tahun 1997, kini JCC membuka kelas untuk kedua bahasa, Jepang dan 
Indonesia.  

Minat orang-orang Jepang ini tidak hanya berhenti di bahasa. Melalui interaksi 
dalam ruang publik seperti tempat les dan komunitas ini, ada yang berbagi informasi 
tentang hobi dan ketertarikan terhadap budaya Indonesia. Sehingga muncul pula 
kelompok-kelompok kecil orang Jepang yang mempelajari tarian, lagu, dan alat musik 
Indonesia. 

D.  Kuliner Jepang dan Citarasa Indonesia 

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Bagi sebagian imigran, 
ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam proses beradaptasi di sebuah 
Negara baru. Rupanya ini disadari pula oleh para pendatang dari Jepang di Indonesia. 
Beberapa dari mereka membuka usaha restoran Jepang, yang diharapkan bisa 
memenuhi kebutuhan sesama imigran akan citarasa Jepang. 
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Restoran-restoran Jepang semacam ini umumnya memiliki target pasar kelas 
menengah ke atas, dengan kisaran harga yang cukup tinggi. Biasanya selain hidangan 
Jepang dengan citarasa asli, restoran-restoran ini menawarkan suasana Jepang bagi para 
tamunya. Salah satu contoh adalah Restaurant Aya di Jalan Mahakam. Berada di lokasi 
yang juga masih merupakan daerah persebaran orang-orang Jepang, restoran ini 
menyediakan masakan Jepang dalam ruangan-ruangan yang didesain sedemikian rupa 
sehingga mirip dengan ruangan di rumah Jepang. Ruangan-ruangan semi tatami (tikar 
Jepang) berderet, didekorasi dengan perabotan, lukisan, dan ornamen yang membangun 
atmosfer Jepang. Sebelum memasuki ruang makan, pengunjung melepas sepatu 
kemudian ditaruh di rak, dan pramusaji akan segera melayani. Keunikan dari pramusaji 
di Aya adalah mereka tidak mengenakan yukata atau kimono seperti halnya beberapa 
restoran Jepangpada umumnya, namun hanya kemeja dengan celana bahan sederhana. 
Penanggungjawab dari staf di Aya mengatakan bahwa bila seorang pelayan memakai 
kimono saat bertugas melayani tamu, ia tidak leluasa bergerak, sedangkan sebagai 
pramusaji mereka dituntut untuk cepat dan tanggap. Maka diputuskan bahwa seragam 
pegawai harus memudahkan mereka bekerja. 

Restoran ini telah berdiri selama 3 tahun, dengan 2 juru masak orang Jepang di 
samping juru masak Indonesia yang masing-masing memiliki keahlian untuk masakan 
yang berbeda. Bahan-bahan makanan restoran ini sedapat mungkin mempergunakan 
barang-barang yang dijual di Indonesia, kecuali untuk material yang tidak diproduksi di 
Indonesia seperti beberapa bumbu tertentu.Mereka buka setiap hari dan hanya tutup di 
hari minggu, yang biasanya dipergunakan jika ada pelanggan yang membuat reservasi 
untuk acara cukup besar. Selain melayani makan di tempat, restoran Aya juga membuka 
layanan antar.Pengunjung dapat juga memilih menu yang ingin dinikmati disesuaikan 
dengan budget masing-masing.Semua hidangan yang disediakan di restoran ini adalah 
makanan Jepang, yang diatur juga berdasarkan musim di Jepang. Restoran ini 
mengutamakan kepuasan pelanggan, dan berusaha menyediakan permintaan konsumen, 
seperti makan sambil melihat dari dekat proses memasak oleh koki.  

Dalam 3 tahun usianya, pelanggan restoran Aya semakin banyak memiliki 
konsumen Indonesia. Promosi yang dilakukan ternyata tidak intens, tidak juga memiliki 
situs di internet yang bersifat promosi komersial. Publikasi sempat dilakukan ketika ada 
majalah kuliner seperti Bon Appetit yang meliput dan menerbitkan publikasi restoran 
ini. Namun motor promosi yang lebih efektif bagi restoran ini ternyata adalah 
rekomendasi dari para konsumen yang puas terhadap restoran Aya. Mereka 
menyampaikan dari mulut ke mulut, kepada saudara, rekan kantor, dan teman. Berkat 
promosi kecil-kecil tapi menyebar inilah, sekarang restoran Aya bisa memiliki 
pelanggan tetap antara lain Kedutaan Jepang, Mitsubishi, dan KTB.  

Satu lagi restoran diambil untuk melihat perbedaan antara restoran Jepang 
dengan citarasa asli dengan restoran skala lebih kecil yang mengambil Jepang sebagai 
konsep dan daya tarik usaha, yaitu restoran Jepang Takarajima. Restoran ini sudah 
memiliki beberapa cabang yang juga berada di kawasan Jakarta Selatan. Dalam 
Takarajima, suasana Jepang dihadirkan lewat perabotan, alat-alat makan yang 
digunakan, serta dekorasi dalam ruangan. Mereka memasang noren (hiasan berupa kain 
yang menggantung dari atas kusen pintu/kios), juga menempatkan sebuah pohon momiji 
sintetis (pohon dengan daun yang berubah memerah berangsur-angsur selama musim 
gugur di Jepang) di tengah ruangan. Menu juga dicetak dalam bahasa Inggris dengan 
nama aslinya dalam bahasa Jepang, disertai keterangan untuk istilah yang dipakai dalam 
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menamai makanan itu. Tetapi di Takarajima, ada satu hal yang membuat penulis tertarik 
dengan pilihan kombinasinya.  

Keunikan itu tampak ketika membuka lembar makanan pencuci mulut (dessert). 
Di daftar menu terdapat sebuah gambar es krim rasa maccha (green tea/teh hijau). 
Setelah diperhatikan, es krim maccha tersebut disajikan bersama dengan cincau. Rasa 
teh hijaunya sendiri lumayan sesuai dengan ekspektasi. Beberapa orang Jepang pernah 
menyampaikan keluhan dan keheranan mereka akan green tea Indonesia kepada 
penulis. Bagi mereka, rasa manis orang Indonesia berlebihan, hingga produk green tea 
Indonesia yang dianggap cukup enak di lidah orang Indonesia sering tidak cocok 
dengan selera orang Jepang. Maka pemberian cincau untuk dimakan bersama es krim 
green tea pun dengan demikian adalah usaha negosiasi budaya, karena target konsumen 
dari restoran ini adalah penduduk lokal kelas menengah. 

Sesungguhnya, kehadiran restoran Jepang skala kecil semacam ini menjadikan 
lebih banyak orang mengenal dan mendapat kesempatan merasakan makanan 
Jepang.Referensi orang tentang masakan Jepang menjadi bertambah luas. Jika di tahun 
1990-an orang-orang memiliki gambaran sesederhana bahwa makanan Jepang sama 
dengan sushi, ikan dan binatang laut lain yang disajikan mentah, maka kini pemikiran 
tersebut sudah diperluas.  

Sekarang semakin banyak orang memahami apa itu sushi, bedanya dengan 
sashimi, dan juga istilah yang benar untuk masing-masing jenis hidangan. Bahkan di 
restoran berskala relatif kecil, sudah bisa menampilkan menu yang khas Jepang, seperti 
chawanmushi (telur rebus isi jamur, sayuran, dan daging yang disajikan dalam gelas). 
Tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap masyarakat, tetap saja sushi, sashimi, dan 
makanan-makanan tersebut hadir ke hadapan pengunjung disertai cabe rawit dan saus 
sambal, misalnya. 

Selain restoran Jepang fine dining yang tergolong mahal dan restoran Jepang 
bercitarasa Indonesia, ada juga restoran dan usaha waralaba makanan Jepang yang 
berkonsep seperti makanan siap saji Amerika. Contohnya adalah merk dagang 
Yoshinoya, yang mengkhususkan pada produk “gyuudon”, yaitu nasi daging sapi. Jika 
di Jepang Yoshinoya ini adalah gerai makanan yang biasanya buka 24 jam dan memiliki 
kios sendiri, di Indonesia label franchise Yoshinoya beroperasi di pusat perbelanjaan 
yang kerap dikunjungi masyarakat kelas menengah.  Menu tambahan di Yoshinoya asli 
Jepang meliputi telur mentah, sup miso, serta nasi daging babi. Disesuaikan dengan 
pasar Indonesia, tidak ada menu berkandungan babi di gerai Yoshinoya, begitu juga 
dengan telur mentah. Sebagai gantinya diberikan pilihan menu tambahan berupa 
goreng-gorengan, yang lebih umum dikonsumsi orang Indonesia. Pengembang merk 
dagang Yoshinoya di Indonesia juga menyadari bahwa ocha (teh Jepang) tidak selalu 
cocok dengan selera konsumen, maka dijual pula minuman yang lebih bervariasi seperti 
minuman bersoda di gerai Yoshinoya. 

E.  Karaoke Sebagai Gaya Hidup Orang Jepang di Jakarta 

Karaoke adalah sebuah kosakata bahasa Jepang yang merupakan gabungan dari 
kata “kara” dalam bahasa Jepang yang berarti kosong, dan “ōkesutora” (serapan ke 
dalam bahasa Jepang dari bahasa Inggris “orchestra”. Penamaan ini menggambarkan 
konsep karaoke secara harafiah, yaitu orkestra kosong.Saat berada dalam karaoke, 
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pengunjung dapat bernyanyi diiringi musik latar tanpa ada kehadiran orkestra yang 
nyata di ruangan karaoke. 

Sejak diciptakan mesin karaoke di tahun 1971 oleh Daisuke Inoue, karaoke 
menempati peringkat  yang tinggi sebagai hiburan favorit orang Jepang. Orang biasa 
pergi ke karaoke bersama-sama dengan teman sepulang kerja, dan di sana mereka 
menghabiskan waktu dengan bernyanyi, minum, dan melepas lelah. Di Jepang sendiri, 
biaya per orang sekitar 1000 Yen untuk sekali pergi ke karaoke. 

Di Indonesia, tempat-tempat karaoke mulai dikenal luas di akhir tahun 1990-an. 
Walaupun sempat mendapat citra sebagai hiburan mahal, namun sekarang telah 
bertambah jumlah tempat karaoke yang menawarkan harga cukup murah. Lokasinya 
pun semakin banyak, mulai dari gedung sendiri yang independen hingga yang berada di 
dalam gedung bersama-sama dengan toko-toko lain, biasanya dapat dijumpai di pusat 
perbelanjaan. Salah satu tempat karaoke yang penulis ambil sebagai contoh adalah The 
Boutique KTV. Pemilihan lokasi ini sebagai sampel adalah karena tempat karaoke ini 
kerap dikunjungi tamu Jepang. Letaknya memang di daerah Jakarta Selatan, sehingga 
cukup strategis untuk dijangkau oleh para imigran Jepang yang sebagian besar 
bertempat tinggal di sekitarnya. Jam beroperasinya mulai dari pukul 12 siang hingga 
lewat tengah malam, bahkan sampai pukul 3 pagi di akhir pekan. Ruang-ruang karaoke 
di sini rata-rata dapat menampung sekitar 15 orang. Pengunjung diperbolehkan 
merokok, juga tersedia layanan pemesanan minuman, termasuk yang beralkohol seperti 
sake dan bir. 

Selain karaoke, tempat ini juga menyediakan lounge, dan bekerjasama dengan 
beberapa restoran Jepang serta satu bar bergaya Mexico di gedung yang sama. Seperti 
telah dikemukakan sebelumnya, dengan lokasi tempat dan target pasar yang 
disesuaikan, tempat karaoke ini tergolong mahal. Untuk ruangan dengan fasilitas toilet 
di dalam, masing-masing pengunjung dikenakan biaya Rp 250.000,- per jam. Sama 
halnya dengan restoran Aya, karaoke The Boutique KTV ini tutup setiap hari minggu. 
Saat ini makin banyak orang asing, terutama dari Jepang, yang datang ke tempat ini. 
Namun hampir tidak ada imigran Eropa-Amerika yang menjadi pelanggan.Karyawan 
yang bekerja semuanya orang Indonesia, namun jajaran pimpinannya rata-rata adalah 
orang asing. 

Pencarian data untuk tempat karaoke tidak semudah ketika mewawancarai pihak 
dari restoran.Kelihatan bahwa masih ada keengganan untuk berbagi informasi kepada 
orang luar tentang usaha karaoke ini.Penulis awalnya mencoba sebuah tempat karaoke 
yang berlokasi dekat dengan restoran Jepang yang cukup terkenal. Manager restoran 
bahkan mengakui bahwa mereka merujuk pada tempat karaoke ini jika tamu mereka 
meminta rekomendasi. 

Barangkali karena takut akan razia, mengingat image tempat karaoke yang 
pernah lekat dengan stereotip kehidupan malam, respon yang didapat ketika bertanya 
kepada calon narasumber untuk tempat karaoke ini kurang terbuka. Penanggung jawab 
yang dimintai keterangan hanya mengatakan bahwa manajemen tempat karaoke ini 
tertutup dan meminta untuk tidak menyebutkan nama instansi mereka, meskipun tidak 
terjadi wawancara. 

Secara umum tempat karaoke di Indonesia hampir sama seperti gambaran ruang 
karaoke pada umumnya. Dilengkapi dengan player dan layar televisi untuk 
menampilkan lirik lagu yang diputar, pengunjung bisa memesan kudapan selama 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 259

berkaraoke. Dalam ruangan biasanya juga ada tamborin dan umumnya 2 buah 
microphone yang bebas dipakai selama berada di ruang karaoke.Selain tempat karaoke 
besar, ada juga inovasi yaitu karaoke box, yang berbentuk seperti bilik kecil yang 
fungsinya sama seperti ruang karaoke, hanya saja biaya yang dikenakan bukan per jam, 
melainkan per lagu saja. 

F.  Peran Penduduk Lokal Dalam Usaha Restoran Jepang dan 
Karaoke 

Penduduk lokal memiliki andil dalam pertumbuhan restoran Jepang dan karaoke 
di Jakarta.Yang pertama adalah sebagai konsumen yang turut memajukan omset usaha-
usaha tersebut.Dengan habitus sebagai penikmat masakan Jepang, orang-orang 
Indonesia ini membuka peluang bagi bisnis masakan Jepang. 

Hadirnya restoran Jepang dan karaoke juga membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat lokal.Mengambil contoh restoran Aya, staf Indonesia yang bekerja 
sebanyak 32 orang dan terbagi di setiap bidang.Tentu saja, restoran ini memiliki kriteria 
tersendiri dalam memilih calon pegawai. 

Menurut manajer restoran, Ibu Endang, karyawan di restoran Aya diharapkan 
sudah pernah bekerja sebelumnya di restoran Jepang.Dalam training selama 3 bulan 
mereka diajarkan tata cara menghadapi pelanggan. Jika berhasil melewati saringan, 
seorang calon karyawan akan dibekali keterampilan-keterampilan lanjutan yang berguna 
saat menjamu tamu yang datang. Di antaranya adalah pengenalan etos kerja dan etika, 
serta pelajaran bahasa Jepang dasar percakapan. 

Peranan penduduk lokal sebagai perintis usaha juga merupakan sebuah faktor 
yang penting untuk diperhatikan.Masih meninjau kasus restoran Aya, pemilik restoran 
adalah seorang wanita Indonesia yang menikah dengan pria Jepang yang bekerja di 
Indonesia.Keduanya adalah penikmat kuliner Jepang dan tertarik membuka usaha ini. 

Hal yang sama terjadi dengan bisnis karaoke. Ketika popularitas karaoke 
meningkat sebagai hiburan di kalangan masyarakat ibukota, muncul ide dari penduduk 
lokal untuk memperkenalkan konsep karaoke keluarga. Hal yang dilakukan salah 
seorang selebriti Indonesia, Inul Daratista, dengan usaha karaokenya, membuat karaoke 
menjadi hiburan yang relatif terjangkaudan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. 

Karaoke tidak lagi dilihat identik dengan kehidupan malam, namun sebagai 
hiburan yang bisa dinikmati oleh segala usia, dengan bermacam-macam selera musik. 
Pilihan lagu dalam karaoke terbagi dalam kategori-kategori, antara lain lagu Indonesia, 
barat (lagu-lagu berbahasa Inggris), Mandarin, Jepang, hingga klasifikasi baru seperti 
kategori lagu Korea, India, Filipina, dan lagu berbahasa asing lainnya. 

G.  Kesimpulan 

Diaspora orang Jepang di Indonesia khususnya Jakarta membawa habitus 
mereka masuk ke dalam ruang publik masyarakat Indonesia.Tujuan awal untuk 
memfasilitasi kehidupan orang Jepang imigran kemudian merambah pasar yang lebih 
luas karena penduduk lokal mengenal kebudayaan Jepang dan ikut menjadi konsumen 
dari produk budaya tersebut. 
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Ketika berhadapan dengan situasi pasar yang memiliki selera dan daya beli yang 
berbeda, terjadi penyesuaian.Adapatasi terhadap budaya setempat itu berimplikasi pada 
harga dan pengemasan.Usaha tersebut dilakukan agar dapat berterima dengan selera 
masyarakat lokal.Pada akhirnya, restoran Jepang dan karaoke membentuk habitus baru 
sebagian kalangan masyarakat Indonesia, namun masyarakat itu sendiri yang 
menyeleksi sejauh mana kebudayaan asing dapat masuk dan berkembang. 

Komunitas diaspora Jepang di Indonesia menciptakan ruang bagi terjadinya 
interaksi antara masyarakat lokal dengan para pendatang.Terjadi pertukaran budaya di 
dalamnya, dan bagi masyarakat setempat kehadiran komunitas diaspora ini berpotensi 
menciptakan lapangan kerja bagi mereka.Meskipun dalam praktiknya, perbedaan strata 
sosial tampak antara orang Indonesia dengan orang Jepang, terlihat dari bidang 
pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban ketika bekerja dalam satu instansi 
bersama-sama. 
 
 
 
 

Daftar Pustaka 

Buletin SARASA edisi Agustus 2012 

Buletin Nankyokusei edisi Agustus 2012 

Fang, Lan. (2007). Perempuan Kembang Jepun. Gramedia Pustaka Utama. 

Harsanto, Damar. (2008, 13 April). Shining Japan: From Mercenaries And Sex Workers 
To Entrepreneurs. The Jakarta Post. 

MOFA 2009 

Shimizu Hiroshi. (1992). Rise And Fall Of The Karayuki-San In The Netherlands Indies 
From The Late Nineteenth Century To The 190s. Review of Indonesian and 
Malaysian Affairs 

Shin, Matsuo. (2004). Situation and reasons of Nikkei Indonesians' language choice. 
大阪大学言語文化学 

Shiraishi, Saya; Shiraishi, Takashi, ed. (1998).Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara. 
Yayasan Obor Indonesia. 

Sylado, Remi. (2003). Kembang Jepun. Gramedia Pustaka Utama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 261

Lampiran 

 

Hasil Wawancara 

1. Restoran Aya, Jln. Mahakam, Jakarta Selatan. Narasumber: Ibu Endang 
(Manajer) 

T : Sudah berapa lama usaha restoran ini dijalankan? 
J : Kami mulai dari tahun 2009.  
T : Ada berapa banyak staf lokal maupun Jepang di sini? 
J : Sekarang jumlahnya 34, 2 di antaranya orang Jepang, koki di sini. 
T : Apakah ada koki orang Indonesia juga? 
J : Ya, koki Indonesia kami memiliki keahlian masakan Teppanyaki. Masing-masing chef 

punya ciri khas masakan yang jadi andalan mereka. 
T : Apakah Aya menerima layanan pesan antar? 
J : Ya, kami melayani untuk pemesanan minimal 10 porsi. 
T : Apa menu andalan di sini?  
J : kami punya “Omakase”. Paket ini maksudnya untuk menyesuaikan hidangan dengan 

budget tamu. Jadi tamu tinggal menyebutkan hari ini mau makan dengan biaya berapa, 
nanti chef kami yang mengatur hidangan apa saja yang bisa dinikmati. Sudah lengkap, 
mulai dari makanan pembuka sampai dessert. 

T : Saya lihat di sini seragam pegawai agak berbeda ya, Bu. Beberapa restoran Jepang 
menggunakan konsep kimono atau yukata untuk seragam. Tapi di Aya tidak.Mungkin 
ada alasan tertentu di baliknya? 

J : Ya, kami sengaja hanya menyeragamkan atasan, lalu bawahan cukup celana panjang 
bahan. Karena pelayan di Aya akan banyak bergerak, apalagi ruang-ruang makan kami 
model tatami (menggunakn tikar Jepang). Agak repot kalau pakai kimono sambil 
melayani pelanggan. 

T : Kalau desain ruangan sendiri dirancang oleh siapa?  
J : pemilihan perabot dan konsepnya adalah ide pemilik sendiri. tapi tetap dipanggil 

desainer interior juga untuk tata letaknya. Kebetulan pemilik Aya memang suka dengan 
hal-hal berbau Jepang. 

T : Bisa diceritakan seputar pemilik restorannya, Bu? Seperti ide awal membuka usaha 
restoran ini, misalnya? 

J : Ya, memang pemilik restoran ini orang Indonesia, suaminya orang Jepang. Mereka 
berdua penggemar makanan Jepang.Jadi dibuatlah restoran ini.Supaya rekan-rekan, 
teman-teman, dan lebih banyak orang bisa merasakan bagaimana makanan Jepang 
seperti aslinya.Bagi kami, yang penting adalah kepuasan pelanggan.Restoran ini juga 
bukan berorientasi utama untuk mencari untung, tapi bagaimana supaya tamu datang, 
mereka senang.Begitu. 

T : Apakah Aya punya pelanggan tetap? Perusahaan atau lembaga? 
J : Pelanggan tetap kami antara lain Mitsubishi, KTB, Kedutaan Besar Jepang, juga banyak 

yang sering sekali datang kemari. Mereka suka melihat koki memasak, sambil ngobrol 
juga. Jadi biasanya sesudah pulang kantor mereka datang ke sini. Seperti menemukan 
rumah kedua. 

T : Untuk rekrutmen pegawai baru, apakah ada syarat-syarat tertentu terutama dalam 
pengalaman kerja? 

J : Kami memang mengutamakan yang sudah pernah bekerja, khususnya di restoran Jepang. 
Tapi tidak menutup kemungkinan juga diambil yang masih baru. Karena toh nanti akan 
tetap kami training. Dalam training itu, kami memberi pelatihan-pelatihan.Apabila 
hasilnya bagus, langsung diangkat menjadi pegawai tetap. 

T : Trainingnya dalam bentuk apa saja kalau boleh tahu, Bu? 
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J : Pastinya tentang etiket, tata cara melayani, service sequence, dan karena di sini restoran 
Jepang, kami berikan juga pelatihan bahasa Jepang percakapan dasar. Jadi mereka 
paling tidak bisa memberi salam, mengerti pesanan pelanggan. 

T : Kalau waktu operasionalnya bagaimana? 
J : Ya, kami buka setiap hari kecuali Minggu. Hari itu biasanya dipakai untuk yang sudah 

membuat reservasi.Karena biasanya butuh tempat agak luas, ya.Jadi Minggu khusus 
untuk itu saja. 

T : Baik. Yang terakhir, saya ingin tahu apakah Aya memiliki media promosi lain? Saya 
sempat mencari tapi sepertinya tidak ada website, ya.Padahal restoran ini cukup besar 
dan populer. 

J : Betul. Kami memang tidak memasarkan secara online.Waktu itu sempat ada majalah 
kuliner, Bon Appetit yang meliput tentang Aya.Tapi sebenarnya promosi paling kuat 
justru di tangan konsumen-konsumen kami.banyak yang puas, lalu datang lagi ke Aya, 
membawa teman-temannya, keluarga. Rata-rata seperti itu.Makanya, kami sangat 
mengutamakan kepuasan pelanggan-pelanggan kami. 

 
2. Karaoke “The Boutique KTV”, Plaza Senayan 

T : Sudah berapa lama The Boutique ini beroperasi? 
J : Sejak tahun 2009. 
T : Berapa persen perbandingan pengunjung lokal dengan orang asing? 
J : Masih tetap lebih banyak orang Indonesia, ya. Tapi makin hari makin banyak juga 

pengunjung orang Jepang, atau orang Korea.Tapi kalau “bule” (orang-orang kulit putih) 
memang nggak ada.Pengunjung asingnya ya itu tadi. Jepang, Korea. Mereka kan 
memang tinggal dekat-dekat sini, di apartemen-apartemen daerah Selatan. 

T : Kisaran harganya dan kapasitas ruangan bagaimana? 
J : Kami punya ruangan yang bisa menampung antara 15 – 20 orang. Kalau yang ada toilet 

di dalam harganya Rp 250.000,- per jam per orang. 
T : Apakah ada larangan merokok? 
J : Tidak, pengunjung bebas merokok dalam ruang karaoke. 
T : Apakah sake, wine, dan minuman beralkohol lain ada dalam daftar minuman yang 

tersedia dijual di The Boutique? 
J : Ya, kami punya beberapa pilihan untuk sake, minuman keras lain juga ada. 
T : Jam operasionalnya bagaimana? 
J : Kami buka di atas jam 12 siang, terus sampai tengah malam. Di akhir pekan malah bisa 

sampai jam 3 pagi. 
T : Fasilitas apa lagi yang diberikan oleh The Boutique selain ruang karaoke? 
J : Kami punya lounge juga, kalau ingin tempat yang lebih luas, untuk acara tertentu. 
T : Untuk pegawai sendiri, apakah ada orang asing dalam susunan staf? 
J : Ya, rata-rata di jajaran manajerial, termasuk yang punya memang orang asing. Tapi 

karyawan semuanya orang Indonesia. 
T : Apakah ada kerja sama dengan restoran Jepang atau instansi lain? 
J : Ya, kami bekerjasama dengan restoran Jepang Fukuten dan Ippachi di gedung yang 

sama, juga ada satu bar Mexico “Hacienda”. 
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Foto 
 

                
 

 

 
 
 

                 
 
 

 

Kutipan dari Virginia Wolf di buku 
menu Takarajima 

Menu di Takarajima.Disertai 
penjelasan tentang klasifikasi dan 

arti menurut bahasa Jepang 

Suasana di Takarajima. Dekorasi 
poho Momiji dalam ruangan. 

Machaku Cantik, hidangan pencuci 
mulut gabungan es krim green tea 

dengan biji selasih dan kuah santan. 
Takarajima 
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Hidangan di restoran Gokana 
 
 
 

 
Display hidangan di gerai Yoshinoya cabang pusat perbelanjaan Grand Indonesia. 

 
 
 
 




