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BAB II 

DESKRIPSI EMIGRASI ORANG INDONESIA KE AMERIKA 

SERIKAT SERTA PENGAJUAN PERLINDUNGAN SUAKA 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai perkembangan arus migrasi 

orang Indonesia menuju Amerika Serikat, komposisi demografis orang 

Indonesia yang berada di Amerika Serikat, serta upaya orang Indonesia dalam 

mengajukan perlindungan suaka terhadap pemerintah Amerika Serikat. 

2.1  Perkembangan emigrasi orang Indonesia ke Amerika Serikat 

2.1.1 Sejarah singkat arus emigrasi orang Indonesia ke Amerika Serikat 

sebelum dekade 2000-an 

Amerika Serikat merupakan suatu negara yang memiliki sejarah dan 

perkembangan yang tidak bisa terlepas dengan arus imigrasi. Susan F. Martin 

(2011: 1) dalam bukunya yang bertajuk “A Nation of Immigrants” 

mendeskripsikan imigran yang berada di Amerika Serikat berasal dari setiap 

benua yang dihuni oleh manusia dan mewakili hampir semua negara anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Indonesia merupakan salah satu negara 

Asia penyumbang imigran ke Amerika Serikat, emigrasi orang Indonesia 

menuju Amerika Serikat berkonsentrasi pada gelombang imigrasi keempat1 

Amerika Serikat. 

Sejarah awal bagi orang Indonesia yang pergi menjadi imigran di 

Amerika Serikat dapat ditelusuri sedini kemerdekaan Indonesia, di mana 

sebagian besar dari imigran tersebut merupakan orang Indonesia yang berasal 

dari keturunan campuran ras kulit putih dan suku asli nusantara, atau sering 

disebut dengan Orang Indo/peranakan. Diperkirakan sekitar 18.000 Orang Indo 

                                                 
1 Amerika Serikat dalam sejarahnya memiliki empat gelombang besar keimigrasian, adapun gelombang 

tersebut meliputi: 

Gelombang I: 1790 - 1820 

Gelombang II: 1820 - 1861 

Gelombang III: 1880 - 1914 

Gelombang IV: 1965 - sekarang 
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beremigrasi ke Amerika Serikat pada masa tersebut dengan alasan perpindahan 

yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang menerpa Belanda pasca Perang 

Dunia II. Hampir semua dari Orang Indo tersebut merupakan keturunan 

campuran yang menetap di Indonesia selama masa kolonialisasi (Brinks, 2000: 

544). 

Eveline Yang (2000: 898) dalam artikel “Indonesian Americans” dalam 

buku “Gale Encyclopedia of Multicultural America Second Edition” 

menjelaskan bahwa pada dekade 1950-an terdapat sekelompok orang Indonesia 

yang melakukan imigrasi ke Amerika Serikat dengan tujuan utama sebagai 

pelajar di pelbagai universitas maupun perguruan tinggi yang ada di Amerika 

Serikat. Pada masa tersebut pemerintah Amerika Serikat melaksanakan 

program yang bernama International Cooperation Administration (ICA) dan 

memiliki tujuan guna bertanggung jawab atas bantuan luar negeri dan program 

'keamanan nonmiliter'. Contoh nyata dari bantuan luar negeri Amerika Serikat 

tersebut adalah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia 

untuk melanjutkan studi di berbagai universitas yang ada di Amerika Serikat. 

Pada dekade selanjutnya yakni tahun 1960-an, juga terdapat catatan 

sejarah mengenai perpindahan orang Indonesia ke Amerika Serikat. Namun 

berbeda dengan dekade sebelumnya di mana perpindahan menuju Amerika 

Serikat dilandasi oleh latar belakang pendidikan; pada era ini alasan utama yang 

menyebabkan emigrasi terjadi adalah gejolak politik yang memarak di 

Indonesia sehingga mendesak sebagian kalangan orang Indonesia melakukan 

diaspora keluar dari Indonesia. Adapun peristiwa kerusuhan politik yang terjadi 

pada tahun 1960-an seperti disingkat G30S/PKI2 beserta reaksi buntut peristiwa 

tersebut yang menyebabkan pembantaian ratusan ribu rakyat Indonesia yang 

dituduh sebagai anggota PKI3. Disusul juga dengan runtuhnya rezim Orde 

                                                 
2 Gerakan 30 September/PKI 
3 Partai Komunis Indonesia 
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Lama beserta bangkitnya rezim Orde Baru merupakan serentetan peristiwa 

yang menyatakan panasnya gejolak politik yang terjadi di Indonesia pada masa 

tersebut (Yang, 2000: 898). 

Keadaan kisruh politik yang terjadi menyebabkan banyak pertumpahan 

darah di berbagai ragam daerah di Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang 

Indonesia yang mencoba untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari negara 

Indonesia dan mencari perlindungan ke negara asing seperti Amerika Serikat. 

Diperkirakan terdapat beberapa ribu orang Indonesia yang berhasil melarikan 

diri dari Indonesia menuju Amerika Serikat pada masa tersebut; dan diketahui 

juga bahwa latar belakang dari orang Indonesia yang melarikan diri merupakan 

keturunan etnis Tionghoa-Indonesia (Yang, 2000: 899).  

Pada dua dekade selanjutnya yakni tahun 1980-an dan 1990-an di mana 

rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki tren positif 

terhadap perpindahan orang Indonesia ke Amerika Serikat. Salah satu faktor 

yang menyebabkan kelancaran arus imigrasi adalah hubungan harmonis yang 

dimiliki oleh Republik Indonesia dan Amerika Serikat pada masa tersebut. 

Adapun alasan utama bagi para imigran untuk meninggalkan negara asal 

Indonesia menuju Amerika Serikat pada waktu itu adalah faktor ekonomi dan 

pendidikan. Dalam periode tersebut, jumlah emigran Indonesia yang bertolak 

menuju Amerika Serikat secara lambat laun namun bertahap cenderung 

meningkat (Yang, 2000: 902). 

2.1.2 Periode 2000 – Sekarang 

Memasuki dekade tekakhir milenium kedua hingga awal abad ke-21, 

populasi orang Indonesia di Amerika Serikat mengalami peningkatan dengan 

laju yang cenderung stabil dan stagnan. Periode tersebut dihiasi oleh peristiwa 

sejarah kontemporer yang berdampak langsung pada arus imigrasi orang 

Indonesia menuju Amerika Serikat. Reformasi Republik Indonesia pada tahun 

1998 yang dilatarbelakangi oleh Krisis Finansial Asia tahun 1997 hingga 

jatuhnya rezim Orde Baru memiliki dampak yang besar pada haluan Indonesia 
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baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Serangkaian peristiwa dan gejolak 

internal di Indonesia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap arus emigrasi 

orang Indonesia keluar menuju Amerika Serikat. Motif keberangkatan para 

emigran masih berlandaskan faktor ekonomi dan pendidikan, namun dalam 

masa tersebut terdapat segelintir kelompok yang merasa terancam semasa 

kekisruhan reformasi sehingga bertolak ke Amerika Serikat guna mendapatkan 

perlindungan. Dalam data yang tertera pada tabel di bawah, selama periode satu 

dekade populasi orang Indonesia yang berada di Amerika dalam tren 

peningkatan. 

Tabel 2.1 

Statistik pertumbuhan populasi imigran Indonesia di Amerika Serikat  

(2000 – 2010) 

Populasi orang 

Indonesia 

asli 

% 

peru- 

bahan 

Populasi orang 

Indonesia 

multirasial 

% 

peru- 

bahan 

Total populasi 

orang 

Indonesia 

% 

peru- 

bahan 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 
44.186 70.096 58.6% 18.887 25.174 33.3% 63.073 95.270 51.0% 

(+25.910) (+6.287) (+32.197) 

Sumber: (diolah dari Grieco et al, 2012: 15) 

  Namun meskipun populasi orang Indonesia di Amerika Serikat 

mengalami keberanjakan selama tahun 2000 hingga 2010, tidak dapat 

dipungkiri semenjak awal milenium ke tiga hingga dewasa ini, peluang masuk 

orang Indonesia menuju Amerika Serikat mengalami penyempitan sehingga 

proses masuk menuju negara tersebut kini memiliki prosedur yang jauh lebih 

ketat dibandingkan masa sebelumnya. Adapun serangan teroris yang 

mengguncang Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah mempengaruhi 

pelbagai perspektif Amerika Serikat mengenai banyak isu kontemporer. 

Serangan yang diprakarsai oleh Al-Qaeda, yakni suatu organisasi multi-
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nasional paramiliter4 fundamentalis5 Islam Sunni telah merenggut 2.996 nyawa 

serta melukai lebih dari 6.000 orang di empat tempat yang berbeda. 

 Keimigrasian merupakan salah satu isu yang banyak disorot pasca 

serangan 11 September 2001, hal tersebut dikarenakan para eksekutor 

merupakan imigran yang berasal dari berbagai negara di Timur Tengah6 yang 

berhasil masuk ke Amerika Serikat baik melalui visa turis maupun visa pelajar. 

Keresahan serta kecemasan penduduk Amerika Serikat akan potensi serangan 

yang sama mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk segera meningkatkan 

keamanan dalam negeri; salah satu upaya adalah melalui pengetatan pintu 

masuk imigrasi menuju negara tersebut (Hing, 2006: 195).  

 Berbagai kebijakan perihal keimigrasian telah dikeluarkan pemerintah 

Amerika Serikat pasca serangan tersebut. Undang-Undang Peningkatan 

Keamanan Perbatasan dan Reformasi Visa Masuk tahun 20027 yang 

ditandatangani oleh President George W. Bush pada tanggal 14 Mei, 2002 

merupakan tanggapan yang paling komprehensif terkait isu keimigrasian, 

terlebih ancaman teroris yang kian menghantui Amerika Serikat. Undang-

Undang tersebut mengandung beberapa ketentuan yang mendasar bagi 

pemerintah Amerika Serikat untuk dapat mengendalikan daerah perbatasan 

Amerika Serikat. 

 Serangan terorisme 11 September, 2011 telah meninggalkan goresan 

yang amat mendalam terhadap Amerika Serikat serta menimbulkan fobia bagi 

pemerintah maupun penduduk Amerika Serikat terhadap orang dengan latar 

belakang para pelaku serangan teroris tersebut; yakni suku bangsa Arab dan 

penganut agama Islam. Beranjak dari ketakutan tersebut, kebijakan pemerintah 

                                                 
4  Merupakan kelompok bersifat semi-militer yang memiliki struktur organisasi, taktik, pelatihan, dan 

fungsi yang serupa dengan militer profesional, namun tidak bagian dari angkatan bersenjata formal 

suatu negara sehingga kerap tidak resmi dan ilegal 
5  paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal 
6  Negara asal pelaku serangan teroris 11 September 2001 adalah: Saudi Arabia (15 orang), Uni Emirat 

Arab (2 orang), Libanon (1 orang), dan Mesir (1 orang); dengan total 19 orang 
7 Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002 



20 

 

Amerika Serikat perihal keimigrasian tidak hanya terfokus terhadap peningkatan 

keamanan secara umum; namun sebagian dari kebijakan yang dikeluarkan 

bersifat spesifik baik secara rasial maupun agama (ethnic and religious 

profiling).  

 Kebijakan seperti USA Patriot Act tahun 20018 maupun NSEERS tahun 

20029 memiliki tujuan yang cenderung diskriminatif. Layaknya NSEERS 

merupakan suatu program yang diciptakan dengan tujuan melakukan pendaftaran 

dan mencatat seluruh penduduk non-warga negara di Amerika Serikat yang 

berasal dari 25 negara tertentu10. Adapun hasil dari program tersebut kemudian 

digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat guna meningkatkan 

penyaringan/skrining dan informasi orang asing; di mana mayoritas negara-

negara yang diberlakukan merupakan yang memiliki komposisi penduduk 

mayoritas penganut agama Islam (Hing, 2006: 197). 

 Pelbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat tersebut tentu 

sangat berdampak juga bagi aktivitas orang Indonesia menuju Amerika Serikat, 

maupun orang Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Terlebih dengan 

kebijakan yang menyoroti latar belakang tertentu juga memiliki dampak 

terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat, sebab Indonesia merupakan 

negara dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Program NSEERS 

dengan efektif berdampak terhadap para orang Indonesia di Amerika Serikat 

pada tanggal 16 Januari, 2003; di mana setiap imigran laki-laki Indonesia 

diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan proses meliputi pemberian sidik 

                                                 
8  Kepanjangan dari Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 
9  National Security Entry-Exit Registration System 
10  25 negara yang masuk dalam program NSEERS terbagi dalam 4 kelompok, adapun negara-negara 

yang terlibat adalah:  

1. Kelompok 1: Iran, Irak, Libya, Sudan, dan Suriah 

2. Kelompok 2: Afganistan, Aljazair, Bahrain, Eritrea, Korea Utara, Libanon, Maroko, Oman, 

Qatar, Somalia, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman 

3. Kelompok 3: Pakistan dan Saudi Arabia 

4. Kelompok 4: Bangladesh, Indonesia, Mesir, Kuwait, dan Yordania 
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jari, foto, dan wawancara ke Badan Keimigrasian dan Naturalisasi Amerika 

Serikat11. Keterlambatan maupun kelalaian dalam pendaftaran akan berakibat 

deportasi ke negara asal (Hing, 2006: 201). 

 Perang melawan terorisme (war on terrorism) yang diserukan oleh 

pemerintah Amerika Serikat semenjak serangan teroris 11 September, 2001 

telah memiliki dampak yang signifikan bagi pintu masuk imigrasi menuju 

Amerika Serikat, di mana kebijakan yang dikeluarkan telah mempersempit 

peluang bagi imigran untuk masuk menuju negara tersebut. Imigran Indonesia 

juga merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari kebijakan yang 

diberlakukan oleh Amerika Serikat guna menumpas terorisme. Pengetatan 

pintu imigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat telah 

berdampak terhadap intensitas emigran Indonesia menuju Amerika Serikat. 

Pengetatan pintu imigrasi berdampak terhadap peredaman pertumbuhan 

populasi orang Indonesia yang berada di Amerika Serikat, hal tersebut dapat 

dinyatakan melalui jumlah orang Indonesia di Amerika Serikat yang 

mendapatkan status penduduk tetap cenderung menurun semenjak tahun 2006. 

Grafik 2.1 

Jumlah imigran Indonesia per tahun yang mendapatkan status penduduk tetap  

di Amerika Serikat (1999 – 2010) 

Sumber: (diolah dari United States Department of Homeland Security, 2007: 13, dan United 

States Department of Homeland Security, 2017: 13) 

                                                 
11 Immigration and Naturalization Service (INS) 
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2.2 Komposisi demografis orang Indonesia di Amerika Serikat 

2.2.1 Penyebaran orang Indonesia di Amerika Serikat 

Dalam sensus yang diadakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat12 pada 

tahun 2010, terhitung 95.270 orang imigran di Amerika Serikat yang berasal 

dari Indonesia. Dalam satu sisi, angka tersebut dapat dipandang sebagai angka 

yang cukup banyak. Namun jika dibandingkan dengan jumlah orang Asia 

lainnya yang berada di Amerika Serikat, orang Indonesia masih sangat jauh 

jarak perbandingannya. Pada tahun 2010, orang Indonesia hanya berjumlah 

0,55 persen dari 17.320.856 orang Asia di Amerika Serikat (Hoeffel et al, 2012: 

14). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah orang Indonesia di Amerika Serikat 

sangat rendah populasinya jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya 

seperti Cina, Filipina, India, Vietnam, dan Korea. Negara-negara tersebut 

memiliki populasi imigran yang lebih banyak disebabkan oleh awal 

perpindahan yang lebih dahulu maupun latar belakang perpindahan yang 

berbeda dengan Indonesia. Layaknya orang Cina dan Jepang yang telah 

bermigrasi ke Amerika Serikat sebelum abad ke 20; maupun orang Vietnam, 

Kamboja, dan Laos yang bermigrasi secara massal sewaktu dan setelah Perang 

Vietnam (1955-1975) sebagai pengungsi (refugee). Sedang bagi orang 

Indonesia yang beremigrasi ke Amerika Serikat hanyalah sebagai migran 

sukarela. Hal tersebut yang menjadi alasan utama mengapa jumlah orang 

Indonesia sangat rendah dibandingkan berbagai negara Asia lainnya 

(Cunningham, 2009: 90).  

Perkembangan orang Indonesia di Amerika Serikat juga berlangsung 

dengan lancar, di mana orang Indonesia telah berpencar dengan pesat sehingga 

dapat ditemui di setiap negara bagian Amerika Serikat. Salah satu karakteristik 

yang dimiliki oleh orang Indonesia di Amerika Serikat adalah cenderung 

                                                 
12 United States Census Bureau 
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memilih untuk bermukim di kawasan perkotaan; kota-kota besar seperti Los 

Angeles, San Francisco, Houston, New York, dan Chicago adalah daerah yang 

memiliki komunitas orang Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Adapun 

alasan utama mengapa orang Indonesia cenderung tinggal di kota besar tersebut 

disebabkan oleh peluang dan kesempatan kerja yang lebih bersahabat bagi 

orang Indonesia dibandingkan dengan daerah lainnya (Yang, 2000: 900). 

Namun meskipun keberadaan orang Indonesia telah tersebar di seluruh 

negara bagian Amerika Serikat, setengah dari seluruh orang Indonesia yang 

berada di Amerika Serikat hanya tinggal dalam satu negara bagian yaitu 

California. Hal tersebut disebabkan oleh karena California merupakan pintu 

utama masuknya orang Indonesia menuju Amerika Serikat. Clark E. 

Cunningham (2009: 90-91) menjelaskan bahwa negara bagian California 

memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan imigran Indonesia di 

Amerika Serikat. Sebelum krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada akhir 

dekade 1990; maskapai nasional Republik Indonesia Garuda Indonesia 

memiliki rute penerbangan langsung Jakarta-Los Angeles yang membawa 

banyak orang Indonesia ke Amerika Serikat dan sebagian besar diantaranya 

kemudian menetap di negara bagian California bagian selatan.  

2.2.2 Profesi dan status orang Indonesia di Amerika Serikat 

Terkecuali bagi segelintir orang Indonesia yang memanfaatkan 

distabilitas politik yang terjadi di Indonesia baik pada dekade 1960-an maupun 

1990-an sebagai alasan mendapatkan perlindungan suaka ke Amerika Serikat; 

sejatinya orang Indonesia di Amerika Serikat yang bersifat sebagai “migran 

sukarela” secara umum terpaut terhadap dua faktor penyebab perpindahan 

menuju Amerika Serikat. Adapun kedua faktor adalah pendidikan dan ekonomi 

(profesi/pekerjaan), melalui kedua faktor tersebut orang Indonesia berangsur-

angsur datang dan memperbanyak jumlah di Amerika Serikat.  

Pendidikan merupakan awal mula perkembangan bagi kehadiran orang 

Indonesia di Amerika Serikat, seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab 
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sebelumnya bahwa tahun 1950 pemerintah Amerika Serikat telah membuka 

peluang bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat. 

Pelajar Indonesia yang melanjutkan studi ke Amerika Serikat cenderung 

merupakan mahasiswa yang melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk 

mendapatkan baik gelar sarjana, magister, maupun doktor.  

Pelajar Indonesia merupakan pemberi kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap perkambangan imigran Indonesia di Amerika Serikat, terlebih setelah 

memasuki dekade 1990-an, banyak dari pelajar Indonesia yang telah 

menyelesaikan studi memilih tidak pulang kembali ke Indonesia, namun 

melanjutkan kehidupan di Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan 

status izin tinggal sebagai penduduk tetap maupun permohonan untuk 

kewarganegaraan Amerika Serikat (Yang, 2000: 901-902).  

Ekonomi (pekerjaan) merupakan faktor kedua yang mendorong laju 

perpindahan orang Indonesia menuju Amerika Serikat. Terdapat tiga 

karakteristik utama bagi para imigran Indonesia di Amerika Serikat yang 

berpindah oleh karena faktor ekonomi; adapun tiga karakteristik tersebut 

adalah: 

1. Datang ke Amerika Serikat sebagai migran sukarelawan untuk mencari 

pekerjaan (cenderung menggunakan alasan lain/fiktif agar mendapatkan 

izin masuk ke Amerika Serikat); 

2. Datang ke Amerika Serikat sebagai pekerja profesional dalam bidangnya 

masing-masing; dan 

3. Datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar yang kemudian enggan pulang 

kembali ke Indonesia dan mengajukan permohonan izin tinggal residen 

permanen 

Sedang perihal status izin tinggal para imigran Indonesia di Amerika 

Serikat, Clark E. Cunningham13 (2009: 90) dalam artikelnya yang bertajuk: 

                                                 
13 Seorang antropolog dan dosen departemen studi orang Asia-Amerika di Universitas Illinois 
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“Unity and diversity among Indonesian migrants to the United States” 

menyatakan pada tahun 2002 terdapat sekitar 50.000 orang Indonesia berada di 

seluruh wilayah bagian Amerika Serikat, dan dapat diperkirakan bahwa sekitar 

setengah dari orang Indonesia tersebut merupakan imigran ilegal. Adalah suatu 

permasalahan klasik yang dihadapi oleh keimigrasian Amerika Serikat terhadap 

orang asing yang enggan pulang ke negara asal setelah memijakkan kaki di 

negara tersebut; sehingga cenderung mengambil resiko untuk menetap di 

Amerika Serikat, meskipun menyandang status sebagai buronan imigrasi.  

Serupa halnya dengan imigran Indonesia yang telah berada di Amerika 

Serikat dan cenderung enggan kembali pulang ke Indonesia setelah izin tinggal 

yang dimiliki habis masa berlaku. Oleh sebab itu tidak jarang ditemukan orang 

Indonesia yang pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya demi 

menghindar dari pihak keimigrasian Amerika Serikat. Pihak keimigrasian 

Amerika Serikat juga telah mengambil tindakan yang tegas kepada seluruh 

imigran ilegal yang berada di Amerika Serikat, tidak terkecuali imigran ilegal 

yang berasal dari Indonesia. Sweeping dengan rutin diadakan untuk mencari 

para imigran ilegal, dan jika tertangkap, maka imigran ilegal tersebut dengan 

segera dideportasi ke negara asalnya. Seperti data yang tertera dalam grafik di 

bawah menyatakan bawah pihak keimigrasian Amerika Serikat menangkap dan 

memulangkan rata-rata lima ratus imigran Indonesia per-tahunnya. 

Grafik 2.2 

Jumlah orang Indonesia yang ditangkap oleh keimigrasian  

Amerika Serikat (2007 - 2010) 

 
Sumber: (diolah dari United States Department of Homeland Security, 2017: 93) 
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Para imigran Indonesia di Amerika Serikat juga memiliki mindset untuk 

tidak pulang sebelum dipulangkan oleh keimigrasian Amerika Serikat. Hal 

tersebut disebabkan oleh karena sulitnya akses bagi orang Indonesia untuk 

masuk ataupun kembali ke Amerika Serikat, terlebih setelah serangan teroris 

yang terjadi yang menyebabkan kecurigaan Amerika Serikat terhadap seluruh 

imigran. Hal tersebut kemudian menimbulkan pemikiran bagi imigran 

Indonesia di Amerika Serikat untuk bertahan dan menikmati kehidupan di 

Amerika Serikat selagi mereka bisa. 

2.3 Upaya orang Indonesia meminta perlindungan suaka 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, orang 

Indonesia yang bertolak ke Amerika Serikat pada umumnya merupakan 

imigran sukarela; di mana alasan utama meninggalkan Indonesia adalah dengan 

harapan mendapatkan kesejahteraan yang lebih di Amerika Serikat 

dibandingkan di Indonesia, sehingga kepergian para emigran tersebut bukanlah 

oleh karena keterpaksaan. Namun berawal pada dekade 2000-an intensitas 

permohonan perlindungan suaka terhadap pemerintah Amerika Serikat yang 

berasal dari para orang Indonesia telah melonjak pesat seakan mengindikasikan 

terdapat suatu kekisruhan besar di Indonesia yang menyebabkan orang 

Indonesia borbondong-bondong meminta perlindungan suaka agar 

mendapatkan izin tinggal resmi di Amerika Serikat dan tidak berkehendak 

untuk dipulangkan ke Indonesia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa kerusuhan yang terjadi di Indonesia dan 

berpuncak pada Mei 1998 merupakan suatu distabilitas sosial, politik, dan 

ekonomi; kejadian yang melahirkan Reformasi Indonesia tersebut telah 

meregang ribuan nyawa dan juga harta benda yang tidak dapat diperkirakan 

banyaknya. Serangkaian kekerasan yang meliputi pembunuhan, penjarahan, 

pembakaran, pemerkosaan, hingga penghancuran harta benda secara massal 

terjadi di kota-kota seluruh Indonesia, terutama Jakarta, Medan, dan Surakarta. 

Kekerasan yang terjadi juga dinilai bersifat rasial, di mana mayoritas orang 
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Indonesia keturunan etnis Tionghoa merupakan korban utama pada peristiwa 

tersebut (Purdey, 2006: 108). 

Kekerasan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan awal mula 

meningkatnya intensitas pemohon perlindungan suaka yang berasal dari orang 

Indonesia. Pasa masa tersebut tidak sedikit dari orang Indonesia terutama 

kalangan etnis Tionghoa yang merupakan korban kekerasan memutuskan untuk 

hengkang dari Indonesia dan mencari perlindungan suaka di negara lain; dan 

sebagian besar dari orang Indonesia pencari suaka tersebut bertolak menuju 

Amerika Serikat. Sehingga semenjak kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 

tahun 1998, jumlah imigran Indonesia yang melayangkan permohonan untuk 

mendapatkan status perlindungan suaka (asylum seeker) melonjak pesat. Hal 

tersebut terbukti melalui data mengenai orang Indonesia yang diterima 

pemerintah Amerika Serikat sebagai pemohon status perlindungan suaka pasca 

reformasi Indonesia tahun 1998, di mana dalam kurun waktu lima tahun sekitar 

3.700 orang Indonesia mendapatkan status perlindungan suaka. 

 Tabel 2.2 

Data orang Indonesia yang menerima perlindungan suaka afirmatif dari 

pemerintah Amerika Serikat pasca Reformasi Indonesia (1999 - 2003) 

Tahun Orang Indonesia yang menerima  

perlindungan suaka dari Amerika Serikat 

1999 1.543 

2000 937 

2001 616 

2002 479 

2003 211 
Sumber: (diolah dari United States Department of Homeland Security, 2009: 44) 

Namun terdapat suatu anomali besar perihal orang Indonesia di Amerika 

Serikat yang mengajukan perlindungan suaka kepada pemerintah Amerika 

Serikat; di mana intensitas para imigran Indonesia yang memohon perlindungan 

suaka tersebut tidak mereda pasca Reformasi 1998, melainkan cenderung tetap 

melonjak pesat hingga akhir dekade 2000-an. Tentu hal tersebut seakan 
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mengindikasikan bahwa negara Indonesia tetap mengalami kerusuhan sipil 

yang tidak kunjung berhenti semenjak tahun 1998. Padahal kenyataannya 

pemerintah Indonesia dengan segera mengadakan restorasi perdamaian selepas 

reformasi yang terjadi dan hingga saat ini tidak ada distabilitas politik yang 

berarti yang mengancam keutuhan Republik Indonesia sehingga warganya 

harus pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan suaka.  

Tekhusus dalam Undang-Undang keimigrasian Amerika Serikat, status 

sebagai pencari suaka memberikan banyak keuntungan bagi yang 

menerimanya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ketika sang pencari suaka 

(asylum seeker) telah berhasil menerima status perlindungan suaka (asylum), 

maka sang pencari suaka tersebut (asylee) memiliki izin tinggal yang tidak 

terbatas, izin untuk bekerja di seluruh wilayah di Amerika Serikat, beserta hak 

untuk mengajukan status izin tinggal yang lebih tinggi. Dengan syarat setelah 

satu tahun menyandang status pencari suaka, sang pencari suaka dapat 

mengajukan permohonan untuk memiliki status penduduk tetap (permanent 

resident/green card) (Immihelp, 2018). Dan setelah memiliki status penduduk 

tetap selama lima tahun, sang pencari suaka kembali memiliki hak untuk 

mengajukan status izin tinggal yang tertinggi yaitu kewarganegaraan Amerika 

Serikat (citizenship) (U.S. Citizenship and immigration Services, 2015). 

Dengan jumlah pemohon perlindungan suaka yang berasal dari para 

imigran Indonesia kian meningkat seakan-akan mengindikasikan terdapat 

tujuan terselubung dibalik perlindungan suaka semata, yaitu guna mendapatkan 

status izin tinggal resmi yang diterima oleh para pemohon setelah mendapatkan 

perlindungan suaka. Asumsi tersebut didukung dalam data yang diberikan oleh 

pemerintah Amerika Serikat perihal imigran Indonesia yang menerima status 

penduduk tetap, per-tahunnya sekitar satu-per-tiga dari penerima mendapatkan 

status melalui jalur perlindungan suaka.  
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 Diagram 2.1 

Persentase imigran Indonesia di Amerika Serikat yang menerima status 

penduduk tetap melalui jalur suaka (2005 - 2010) 

Sumber: (diolah dari United States Department of Homeland Security, 2006: 28, 32 dan United 

States Department of Homeland Security, 2009: 28, 32) 

 Amerika Serikat dengan jelas menyatakan definisi pemohon suaka dalam 

Undang-Undang Pengungsi Amerika Serikat tahun 1980 bahwa yang berhak 

mendapatkan status suaka adalah bagi orang yang menderita penganiayaan di 

negara asalnya, dan/atau memiliki keyakinan yang sah akan dianiaya jika 

kembali ke negara asalnya. 

(42) The term 'refugee' means (A) any person who is outside any country of 

such person’s nationality or, in the case of a person having no nationality, is 

outside any country in which such person last habitually resided, and who is 

unable or unwilling to return to, and is unable or unwilling to avail himself 

or herself of the protection of, that country because of persecution or a well-

founded fear of persecution on account of race, religion, nationality, 

membership in a particular social group, or political opinion, or (B) ..... any 

person who is within the country of such person's nationality or, in the case 

of a person having no nationality, within the country in which such person is 

habitually residing, and who is persecuted or who has a well-founded fear of 

persecution on account of race, religion, nationality, membership in a 

particular social group, or political opinion. (United States Refugee Act of 

1980) 

Sehingga berdasarkan stipulasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika 

Serikat perihal permohonan perlindungan suaka, status perlindungan suaka 

merupakan hak bagi setiap orang yang memenuhi syarat yang telah diberikan. 

Juga tidak ada yang salah bagi para imigran untuk mengajukan permohonan 

status perlindungan, tidak terkecuali para imigran Indonesia yang berada di 
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Amerika Serikat asalkan permohonan yang ditujukan memiliki asalan yang 

seutuhnya benar.  

 Jika diaplikasikan terhadap para imigran Indonesia yang mengajukan 

perlindungan suaka, orang Indonesia yang sepenuhnya memenuhi syarat 

mendapatkan perlindungan suaka hanyalah para etnis Tionghoa yang 

mengajukan perlindungan suaka pada sekitar tahun 1998 hingga tahun 2001. 

Hal tersebut disebabkan karena etnis Tionghoa merupakan korban kekerasan 

yang terjadi pada masa tersebut dan juga hawa eforia kekerasan masih dapat 

dirasakan oleh sebagian kalangan masyarakat tersebut. Namun fakta yang 

terjadi adalah pengajuan perlindungan suaka yang dilakukan oleh para imigran 

Indonesia tetap berlanjut hingga akhir dekade 2000-an dan berdasarkan 

berdasarkan penelitian mendalam yang dilakukan oleh penulis juga dilakukan 

oleh berbagai ragam kalangan orang Indonesia di Amerika Serikat. Oleh sebab 

itu guna memperdalam analisis terkait penjelasan fenomena meningkatnya arus 

pencari suaka akan dibahas secara komprehensif dalam bab III penelitian ini.  


