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KOPI 
KOREA 

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA 
 

Kebijakan pemerintah korea untuk mengurangi jumlah 

para illegal sebelum masuknya para tenaga kerja baru 

melalui EPS tampaknya mulai menjadi kenyataan . 

Sejak proses illegalisasi (pemutihan) pada bulan 

November yang lalu, jumlah tenaga kerja illegal turun 

drastis dari jumlah semula 300.000 orang menjadi 110.000 . 

Namun jumlah tersebut meningkat kembali mencapai 

166.000 . jumlah peningktan ini meliputi pemegang visa E-9  

yang habis masa berlakunya dan terpaksa harus menjadi 

illegal karena mengalami kesulitan untuk pindah kerja . 

Kebijakan pemerintah untuk menggerebek  para illegal 

saat ini dilakukan dengan serius, pola pelaksanaanya pun 

sangat berbeda dengan sebelumnya . Dulu operasi terhadap 

para illegal dilakukan secara random atau acak . Namun 

saat ini dilakukan secara menyeluruh dan sistemetik . Dalam 

kondisi begini sangatlah sulit bagi para illegal untuk tinggal 

dan bekerja dikorea. 

Pola pelaksanaan operasi yang baru ini dinamakan  

“ Pan nasonal campaign” Pemerintah menghimbau 

masyarakat untuk tidak memberi simpati kepada para 

illegal . Dan lebih menggelikan lagi pemerintah 

menyebarkan isyu minor tentang para illegal. Mereka 

meracuni image masyarakat dengan mengatakan bahwa 

para illegal merebut pekerjaan orang korea, membahayakan 

pekerja resmi , setan pelanggar hukum, pembawa penyakit 

AID . bisa sebagai terroris dan penyebab komplik sosial . 

 

GERAKAN OPERASI NASIONAL “JANGAN 

PEKERJAKAN TENAGA ILEGAL “ 

Menteri tenaga kerja dan kehakiman telah bekerja sama 

mengeluarkan suatu pernyataan pada bulan juli tanggal 15 

yang berbunyi “ tidak ada lagi toleransi bagi para illegal 

untuk tinggal dan bekerja , semua akan ditindak tegas atas 

dasar melanggar hukum “ . 

Sejak pengumuman tersebut para staf menteri dan polisi 

regional , menggelar operasi razia dijalan untuk 

menghentikan para illegal. Mereka mengenakan bet 

dipundak yang bertuliskan “ Stop memperkerjakan illegal 

“ disampin itu mereka juga membagi –bagikan brosur. 

Mereka juga mengancam dengan tegas perusahaan yang 

mempekerjakan para illegal . Gelar operasi ini akan terus 

berlangsung sampai tanggal 6 agustus . para staf pejabat 

departemen tenaga kerja dan kehakiman dari 12 wilayah 

kerja telah menghimbau para pekerja illegal untuk 

menyerahkan diri . Dan perusahaan untuk tidak 

mempekerjakan para illegal . 

Pelaksanaan opeasi pertama dimulai disekitar stasiun 

ansan . Dan gelar opersi ini di ikuti oleh para duta besar dari 

philipina, Vietnam , sri langka, dan mongol. Nampaknya para 

duta besarpun sangat tidak bersimpati pada nasib para 

illegal . 

 

DEPORTASI 1000 ILEGAL DAN DENDA TINGGI BAGI 

400 PERUSAHAAN 

Hasil dari kerja sama gelar operasi yang telah 

dilaksanakan dalam 10 hari terakhir telah terjaring 403 

perusahaan dan 1483 orang pekerja illegal . Dari 1483 ilegal 

yang tertangkap telah dipulangkan sekitar 1039 orang dan 

109  orang tetap tinggal dan bekerja  sedangkan  sisanya  

sekitar 246  orang masih dalam proses inventigasi . 

Departemen kehakiman berharap para boss illegal 

dihukum atau tertulis department kehakiman memberikan 

tuntutan denda atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan 

para boss illegal tersebut . Namun disamping itu departemen 

akan tetap terus menekan jumlah illegal sampai mencampai 

100.000 orang , sedangkan puncak dari operasi ini akan 
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dilaksanakan sekitar pertengahan agustus disaat mana para 

pekerja  baru mulai masuk melalui program EPS. 
  

ELEMAN MASYARAKAT KOREA DILIBATKAN  

Pamplet yang disebarkan  dep. Kehakiman 

menyarankan agar masyarakat luas mau melaporkan 

tentang keberadaan para pekerja illegal . sytem ini jelas 

menunjukan adanya kelemahan kebijakan pemerintah.. 

pengawasan masyarakat terhadap para illegal terhadap para 

illegal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia . 

Beberapa hari yang lalu FWR meneriman telepon dari 

rumah sakit . seorang perawat berkata “ seorang philipina 

sedang melahirkan statusnya akan jadi illegal , jadi haruskah 

kami melaporkan kekantor imigrasi ?”   Meskipun rumah 

sakit mempunyai pedoman bahwa  menyelamat  jiwa 

manusia adalah tujuan utaman namun dalam prakteknya  

mereka tetap memandah statunya dalam menangani 

pasiennya. Ini  contohnya jelas bahwa system pengawasan 

yang diterapkan oleh pemerintah akanmempunya dampak 

yang negative . Namun tampaknya pemerintah tidak ambil 

peduli tentang hal tersebut , justru mereka membuka yang 

apa yang dinamakan  “ cyber  Report  Center For 

Undocumented  Stayer “  yang berarti masyarakat bisa 

meberi kan laporan dimana keberadaan illegal melalui 

internet . 

Depnaker  korea menyatakan bahwa gaji yang tertunda 

bisa terbayar bila tenaga illegal tersebut pulang . Lebih lanjut  

menteri tenaga kerja  menjelaskan tinggal dan bekerja 

secara illegal bertentangan dengan hak bangsa korea . staf 

dep. naker  berkata bahwa merekan akan mengatasi segala 

per masalah yang dilaporkan oleh tenaga illegal , namun 

dengan segera pulang merekan akan melaporkan tenaga 

tersebut kekantor imigrasi . ini berarti bahwa setelah 

permasalahan diselesaikan tenaga kerja tersebut harus 

segera pulang secepatnya  dan kata lain tenaga illegal 

tersebut tidak mempunya i hak apa pun lagi. 

 

TIDAK ADA TEMPAT LAGI BAGI ILEGAL 

Dalam situasi begini para illegal menerima dua kenyataan 

pahit , pertama mereka harus menghadapi tekana n 

deportasi dari pemerintah korea dan ke dua  mereka 

menghadapi kemungkinan dipecat dari tempat mereka 

bekerja . Banya k perusahaan yang menghentikan tenaga 

kerja illegal karena takut akan ancaman hukum dan denda 

tinggi dari pemerintah.

＊＊＊ LOKAL NEWS＊＊＊ 

 
PROTES TERHADAP TINDAKAN 

TEGAS PADA PARA ILEGAL 
 

Seiring tindakan tegas terhadap para ilegal yang semakin 

intensive oleh MOL,  komite penentang dari Daegu Migrant 

Worker telah melakukan unjuk rasa dengan melakukan aksi 

duduk mulai tanggal 28 Juli. Komite ini telah mengadakan 

jumpa perss di muka kantor imigrasi di Daegu pada tanggal 

28 Juli untuk mendesak pemerintah memberikan legalisasi 

pada para pekerja ilegal.  Mereka  juga telah mengkritik 

moto dari MOJ yang tidak sesuai dengan prakteknya.  Moto 

itu sendiri berbunyi bahwa MOJ akan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dalam kegiatanya.  Namun kenyataannya 

hak asasi manusia para tenaga kerja ilegal telah dilanggar.  

Komite juga mengungkapkan bahwa 

terjadinya peningkatan jumlah ilegal karena adanya 

kontradiksi dalam sistem hukum.  Lebih lanjut komite 

menuding adanya penyelewengan hukum oleh 

MOJ  dengan indikasi terjadinya tindak pelanggaran hak 

asasi pada para ilegal.  " Sebagian besar para pekerja ilegal 

adalah fondasi yang telah mendongkrak situasi ekonomi 

Korea dari keterpurukan "  kata mereka pula. Menurut 

Komite ini pula, bahwa saat ini pemerintah telah 

mengintensif operasi terhadap para para ilegal,  mereka 

menangkapi para ilegal tanpa adanya surat perintah 

resmi.  Setelah mengadakan intervew anggota komite 

bersama para tenaga kerja asing melakukan aksi duduk .  

Mr Park Sun-jung komisaris dari komite itu mengatakan 

bahwa proses operasi terhadap para ilegal akan tetap 

berlangsung lebih lama dari pada yang telah terjadi 

sebelumnya dan pola pelaksanaannya berlawanan dengan 

kode etik  sebagai manusia. 

<Ohmynews July 29, 2004>
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PERJALANA PAYAH EPS 
Pertentangan tentang sistem EPS  yang akan 

diberlakukan  mulai tanggal 17 agustus 

tampaknya  semakin memanas.  Persoalan-persoalan 

mulai bermunculan.  Sementara masalah pengangguran 

bagi orang Korea makin meningkat yang diikuti dengan 

sistem pembayaran gaji  yang semakin memburuk, 

pemerintah Korea dihadapkan pula pada kebutuhan tenaga 

kerja akibat turun drastisnya jumlah tenaga ilegal yang 

dulunya mengisi pekerjaan -pekerjaan tersebut.  Dan 

program EPS ini disinyalir justru akan membawa dampak 

buruk dan akan menyimpang dari tujuan awal. 

Menurut EPS , sebuah perusahaan harus menggunakan 

dokumen kontrak kerja standart bila mereka ingin 

mempekerjakan tenaga asing.  Mereka juga harus 

membayar asuransi keberangkatan dan asuransi 

penundaan gaji dan kepercayaan.  Sedangkan perusahaan 

yang mempekerjakan tenaga ilegal akan di ancam hukum 

kurungan selama lamanya 3 tahun  dan denda sekurang-

kurangnya 20 juta won dan dilarang untuk mempekerjakan 

tenaga asing selama  3 tahun. 

Perusahaan menengah ke bawah mengeluhkan bila 

mana program  ini di berlakukan dengan 

sebenarnya  maka mereka akan menghadapi masalah 

besar yang berkenaan dengan permodalan. Seorang dari 

perusahaan kecil berkata " Bila kami memperlakukan 

tenaga asing sesuai dengan orang lokal, maka untuk apa 

kami membayar  mereka, lebih baik kami berhenti 

mempekerjakan mereka .  Sedangkan perusahaan kecil 

yang mengalami kesulitan tenaga, tidak akan punya pilihan 

lain kecuali mempekerjakan orang ilegal ". Pernyataan 

miring yang menganggap para pekerja asing sebagai 

sumber pembawa penyakit AID telah ditepis oleh aktivis 

dan mereka berkata " Pernyataan itu melanggar hak asasi 

manusia dari pekerja asing ".   Para aktivis  juga menuding 

pemerintah telah meracuni image  masyarakat dengan 

mengatakan  bahwa para ilegal adalah penjahat dan 

diharapkan masyarakat segera melapor bila bertemu 

mereka. 

MOL ( Dep. Naker ) mengumumkan pada bulan Juli 

bahwa jumlah tenaga ilegal pada tahun lalu telah menyusut 

jadi 138.000 orang dari jumlah sebelumnyayang 

mencapai  309.000 orang.  Namun sejak akhir  Desember 

tahun 2003, jumlah  para ilegal itu mulai bertambah lagi 

menjadi 166.000 orang.  Yang menjadi pemikiran menteri 

tenaga kerja sekarang adalah, adanya kecendrungan 

peningkatan jumlah ilegal yang mencapai jumlah 200.000 

orang. Karena jumlah ini berarti kegagalan bagi program 

baru ( EPS ).  

Kencendrungan meningkat dengan cepatnya jumlah 

ilegal tersebut karena pemerintah menunda-nunda proses 

kepulangan para pekerja,  terlalu longgarnya sistem operasi 

penindakan terhadap ilegal, ringanya tingkat hukuman bagi 

perusahaan yang mempekerjakan pekerja ilegal dan tidak 

adanya rasa percaya perusahaan terhadap sistem baru 

( EPS ). 

Di satu pihak pemerintah ingin mengurangi  jumlah para 

ilegal, namun di lain  pihak  perusahaan - perusahaan yang 

mempunyai masalah yang tidak  dapat di elakan terpaksa 

harus mempekerjakan tenaga  ilegal .  Hal tersebut telah 

menimbulkan masalah yang sangat dilematis bagi menteri 

tenaga kerja saat ini.           <Kyunghyang, July 26,2004>

 
＊Konsultasi＊ 

Syrat Bagi TUJV's untuk 
Mendapat Gaji Minimum 

 

P >> Hai, nama saya Yang saya telah bekerja di 

perusahaan investasi asing Korea c.o  sebagai 

trining  mulai bulan Agustus tahun 2000 sampai agustus 

tahun 2002.  Namun saya  berangkat ke Korea tidak 

melalui perusahaan di China melainkan melalui broker.  

Sebelum datang ke Korea saya melakukan  perjanjian 

kontrak dengan broker di China .  Dalam perjanjian saya 

akan dibayar 230 dolar untuk tahun pertama dan 280 dollar 

pada tahun ke- dua  disamping itu saya akan dapat upah 

lembur pula.  Namun setelah sampai di Korea   semua 

tidak sesuai dengan perjanjian dan kondisi tempat kerja 

saya juga sangat buruk.   

 

 Meskipun saya punya banyak permasalahan di sini 

namun saya tidak bisa menuntut perusahaan di sini, karena 

saya terikat  perjanjian kontrak  di China.  Sehingga bila 

saya punya permasalahan disini mereka akan mengambil 

alih masalah itu.  

Secara kebetulan saya bertemu teman yang pernah 

bekerja dengan saya pada tahun 2003.  Dia mengatakan 

bahwa, dengan kontrak yang sama dengan saya dia bisa 

mendapat gaji melebihi gaji basik atau minimum. Saat ini 

saya amat kecewa karena meskipun saya trining namun 

saya tidak mendapat perlakuan sebagai trining.  Pertanyaan 
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saya dapatkah saya menuntut kekurangan gaji saya ?  

 

J>> Berdasarkan undang-undang upah minimum , 

seorang trining  di bawah investasi asing 

Korea  c.o  seperti anda  bisa menerima uang gaji anda 

berdasarkan upah minimum yang telah di tentukan.  Namun 

untuk bisa mendapatkan uang tersebut ada syarat yang 

harus anda penuhi.  Pertama status anda harus sebagai 

pekerja bukan training .  

Dalam hal ini status anda adalah pekerja dari Korea 

c.o  di Korea sebagai tenaga tambahan bukan tenaga kerja 

yang terdaftar di korea .  Jadi anda mendapat gaji bukan 

dari perusahaan investasi asing Korea melainkan dari Korea 

c.o  yang ada di negara china.  Dengan demikian bisa 

dikatakan bahwa sebenarnya anda bekerja di sana namun 

anda tidak menerima gaji di china.  Dan  bila mana teman 

anda bisa menerima gaji tersebut seharusnya andapun bisa.  

Tapi sayangnya anda punya dua permasalahan untuk 

mendapatkan uang tersebut .  Pertama anda sekarang tidak 

berada di Korea ., itu sangat sulit bagi kami (FWR) untuk 

mencari keterangan hanya melalui telepon dan 

surat.  Peraturan mengatakan gaji harus dibayar kan 

langsung pada orang yang bersangkutan.  Jadi anda perlu 

menunjukan bukti diri dan bukti sebagai tenaga 

kerja.  Masalah kedua, adalah masa kontrak 

anda .  Menurut undang-undang ketenaga kerjaan Korea, 

anda harus meminta gaji anda dalam waktu 3 tahun, namun 

di karenakan sekarang sudah tahun 2004 maka waktu anda 

telah kedalu warsa .  

Disamping anda harus bisa mencari bukti dan 

pemecahan kedua masalah diatas anda harus juga 

memberikan bukti bahwa anda telah di gaji di bawah 

standart .  Untuk saat ini  anda belum bisa memberikan 

bukti-bukti tersebut  sehingga sangatlah sulit bagi anda 

bisa mendapatkan apa yang anda inginkan.  Namun 

bagaimanapun sulitnya masalah itu bila anda berusaha 

dengan keras, kami FWR akan berusaha melakukan hal 

yang terbaik untuk anda. 

 

＊ Kabar dari Malaysia＊ 
Malaysia Tunda Pemulangan 700 Ribu TKI Ilegal 

Kuala Lumpur-RoL -- Malaysia menunda pemulangan 

besar-besaran 700 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

ilegal sampai Januari 2005. Pemunduran tersebut menyusul 

peringatan dari Jakarta pada awal bulan ini bahwa 

pemulangan warga negara Indonesia di Malaysia sebelum 

Pemilihan Presiden pada 20 September dapat mengganggu 

hubungan kedua negara. "Keputusan ini bukanlah sebuah 

kompromi tetapi baik bagi kami," kata Menteri Dalam 

Negeri Malaysia Azmi Khalid yang dikutip pleh New Straits 

Times, Kamis. 

 

Malaysia sudah bekerja pada sistem biometri untuk 

mencatat masuk dan keluarnya pekerja asing yang akan 

sudah terjadi hanya dalam lima bulan ke depan, katanya. 

"Tanpa sistem itu, memulangkan imigran ilegal akan 

menjadi sebuah upaya yang sia-sia," katanya. 

Dia mengingatkan, bahwa sekali sistem itu dilaksanakan, 

imigran ilegal termasuk majikannya akan dapat dikenakan 

vonis paling keras. 

Di bawah peraturan yang tegas yang diperkenalkan dua 

tahun lalu  para imigran menghadapi denda antara 10 ribu 

Ringgit (2.630 dolar AS) per pelanggaran atau tuntutan 

penjara lebih dari lima tahun atau keduanya, dengan 

hukuman cambuk. 

Sebanyak 18 ribu imigran ilegal sudah dicambuk di 

penjara-penjara Malaysia dalam dua tahun terakhir dan 

16.900 sedang menunggu giliran mereka, seperti dilaporkan 

koran-koran lokal minggu lalu. 

 

Azmi sebelumnya mengatakan, diperkirakan ada 1,2 juta 

pekerja illegal di negara ini. Sebagian besar berasal dari 

negara tetangga Indonesia dan Filipina yang tertarik 

kemakmuran Malaysia dengan bekerja di sektor konstruksi, 

�perkebunan dan jasa. ant/ai. (republika) 

  

MIGRANT RIGHT CARD 
"Tunjukkan Surat Perintah penangkapan Dari 

pemrintah korea untuk orangilegal jika ti dak ada 

surat perintah itu saya Berhak Diam Dan silahkan 

hubungi konsulat pengacara saya." 

1) Tanpa ada surat perintah penangkapan Dari 

pemerintah korea Masuk kedalam pabrik 

saya Berhak Dian Dan tidak menunjukkan 

indentitas saya tanpa persetujuan pihak 

perusahaan. 

2)  Tanpa surat perintah penangkapan Dijalan 

atau Diluar pabrik saya Berhak Diam Dan 

Tidak Menunjukkun "identitas saya Dan 

tunjukkan kortu. 

“MIGRANT RIGHT CARD" dan telpon 
FWR : 051-802-3438

Asia Cultural Festiva 
◑ tanggal   :26-09-2004, minggu 

 jam 13~17 
◑ tempat   : democrations park, Busan  
◑ program : perlombaan kebudayaan, 

makananantarNegara
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