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KOPI 
KOREA 

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA

   Emplayment permit system yang dimulai pada 
tanggal 17 Agustus tampak mulai berjalan lancar. Ada 
2,943 perusahaan telah mengajukan permohanan 
dalam sebulan ini, Menurut departeman tenaga kerja. 
Pada tanggal 14 september pihaknya telah 
mengeluarkan sertifikat tentang adanya kekurang 
tenaga kerja pada 2,943 perusahaan yang berhan 
meperkejakan tenaga asing , berdasrkan sertifikat yang 
dikeluarkan akan ada 5571 pekerja asing yang masuk 
korea  

   Dari 3306 permohona suda ada 185 yang telah 
menyelesaikan surat kontrak kerja setelah EPS dimulai 
ada 2,943 perusahaan telah mendapat sertifikat 
kekurangan tenaga kerja pada bulan agustus tanggal 31 92 
orang tenaga kerja dari philipina telah datang ke korea 
melalui system EPS . Mereka tealah menjalani training 
selama 3 hari dan kemudian ditempatkan di 30 tempat 
kerja ansan ,bucheon , dan enijeongbu salah seorang staf 
MOS. menjelaskan bahwa para pekerja yanga masuk 
korea soal ini adalah orang_orang terdidik yanga mereka 
tampak lebih cepat bisa menyesuaikan diri dengan tugas 
kerja mereka hala ini karena mereka telah mendapaat 
program pendidikan gratis selama 100 jam tentang Bahasa 
korea dalang rangaka mempersiapakan kapasitas 
ketenagakerjaan di philipina.  

   Melalui EPS biaya export tenaga asing bisa di kurangi 
karena karena perusahaan memperkejakan tenaga Asing 
secara lega.  

   Menurut MOS, dengan EPS perusahaan bisa export 
tenaga asing dan menyelesaikan kontrak secara systematik 
melalui komputer di organisasi masa oleh karena itu total 
biaya perorang termasuk termasuk tiket pesawat dan biaya 
pendidikan turun sampai 490 Dollar (Rp 3.5000.000) 
waktu yang diperlukan untuk masuk turun satu 
bulan   melalui system training biaya perorang di philipina 
980 Dollar dan waktu yang diperlukan 2 sampai 6 bulan 
perusahaan maerasa puas dg EPS karena pertimbangan 
semula akan adanya kenaikan gaji telah dibatalkan.  

   Hwang Jin-ha, pemilik perusahaan mengatakan bahwa 
dia telah memperkejakan 10 orang philipina, mereka 
semua berpendidikana cukup sehingga mereka cepat 
menyesuaikan diri dengan tugas mereka dan mererka 
tampak menik mati pekerjaan.  

"Saya gembira karena saya bisa memperkejakan 
mereka  secara syah selama 3 tahun melalui 
EPS“ tambahnya Hwang berkata memperkejakan tenaga 
asing melalui EPS tidak ada kenaikan gaji dan dia akan 
mengambil tenaga asing lagi melalu EPS nanti.  

Tahun ini pemerintah bereancana akan mendatangkana 
25.010 tenaga asing melalu EPS.  

Pada bulan agustus ini pemerintah telah membuat surat 
kesepakatan bersama dengan negara Vietnam, philipina, 
Indinesia dan Mongolia serta telah ada 10.000 orang 
melamar pekerjaan di Korea. MOS berencana untuk 
menerima 50.000 orang atau 2 kali dari jumlah semula 
yang 25.000 orang dari negara_negara tersebut diatas.  

Kata petugas MOS jumlah pearusahaan yang 
mengajaukan permohonan tenaga asing  akan meningkat 
dengan cepat bulan depan.  
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Ada satu tempat dimana seorang dokter hanya dapat 

upah 10dollar untuk sebuah resep yang 
diberikanya.  Sementara harga kersi pijat elektrik 
harganya bisa mencapai 4000 dollar per unit. Tempat itu 
tidak lain adalah negara Miyanmar. Pada akhir Mei ketika 
seorang salesman mempromosikan produk kursi pijatnya 
di Para Sonic Rang gun, 10 unit kursi pijat terjual hanya 
dalam waktu 2 hari.   

 
Para Jendral yang menindas gerakan demokrasi pada 

tahun 1988 kehidupanya semakin bertambah kaya tapi 
kehidupan rakyat semakin menyedihkan. Para jendral 
berpenghasilan 1000 dollar sementara rakyat 
berpenghasilan hanya 1 dollar, jumlah yang memberi 
pilihan orang untuk tetap hidup atau mati.  Akan tetapi 
banyak rakyat yang memilih tetap hidup dengan pergi 
keluar dari negaranya. Pemerintah Thiland yang 
berdekatan dengan Miyanmar dan para kelompok yang 
perduli dengan nasib rakyat Miyanmar memperkirakan 
ada sekitar 1-2 juta tenaga asing yang sebagian besar dari 
Miyanmar. Jumlah tenaga ilegal asal Miyanmar yang 
tinggal di barat daya Maesot Thaelan telah  melebihi dari 
40000 orang. Orang bilang Maesot penampungan bagi 
orang Miyanmar. Perusahaan di sana bisa meng exploiter 
para pekerja miyanmar dengan gaji di bawah minimum 40 
bath (1 dollar) yang jauh bila di banding dengan upah 
minimum yang sebenarnya 135 Bath (3, 4dolar).  Apa arti 
satu dollar di daerah perbatasan Thilan dan Miyanmar ?   

Miyamin seorang Miyanmar yang tinggal di Maesot, 
menggambarkan bahwa satu dollar berarti penyambung 
nyawa sehari bagi tenaga ilegal dari MIyanmar.  Satu 
dollar sama dengan 40 bath dalam mata uang Thailand dan 
hanya seharga 1 botol beer. Satu dollar tidak hanya berarti 
banyak bagi mereka yang dapat 1 dollar setelah kerja 
keras seharian  tapi juga sangat berarti bagi orang 
Miyanmar yang tidak mampu minum beer selama 
beberapa tahun kecuali bekerja di Maesot.  Ibu rumah 
tangga menganggap bahwa 1 dollar sama artinya dengan 
kesehatan keluarga.  orang seperti Momo yang tidak 
mampu beli obat inpor hanya bisa beli  obat tradisional 
dengan uang satu dollar dan ini mempunyai arti yang 
sangat besar baginya.  Menurut ingatan Momo satu dolar 
bisa dapat tiga jenis obat tradisional yaitu obat sakit urat 
20 bath, obat pencernaan 8 bath , obat pegal linu 12 bath 
dan bila sisa 10 dollar dia bisa beli obat batuk.  Dari 
kesemuanya itu merupakan obat-obat persiapan yang 
harus ada setiap saat bagi keluarganya.   

Pekerja wanita di pabrik textil berpikir satu dollar adalah 
seharga satu gulung salat daun teh  yang di sukai dan 
untuk mabuk di sore hari bagi anak  muda.  Bagi pria 
dengan satu dolar mereka dapat membeli rokok 2 bungkus 
dari Miyanmar yang berisi 50 batang 
perbungkusnya.  Seorang gadis bernama Monmon dengan  

 
satu dollar dia akan memilih beli 24 buah sosis untuk 

makan keluarganya dari pada membeli kosmetik 
tradisional Tanacal.  

Banyak pekerja Miyanmar dan juga para pengungsi 
datang ke Thailand dan tinggal di daerah Maesot untuk 
menghindari perang dan penganiayaan.  Mereka terkadang 
bernostalgia dengan menonton CD bajakan dari Myanmar 
yang harganya juga satu Dolar.  Karen segera 
membelanjakan uang satu dolar yang saya berikan untuk 
membeli 1 kg beras. " Keluarga saya dapat hidup seminggu 
dengan satu kilogram beras" katanya usai saya 
poto.  Seperti itulah harga atau arti 1 dolar bagi tenaga 
ilegal dan pengungsi di perbatasan Thailand dan MIyanmar.  

 
Perjanjian Damai Menyenangkan, Tapi… 

Perang saudara selama 20 tahun telah memporak 
porandakan ekonomi Srilangka.  Sebelum perang saudara 
pecah di tahun 1983 pertumbuhan ekonomi meningkat 6-
8 % selama 5 tahun.  Setelah itu ekonomi rata-rata 
mengalami kemerosotan 3-4 % dan semakin terpuruk jadi 
1,5 % di tahun 2001.  Sebagai dampaknya warga sipil 
hidup dalam situasi sangat sulit.  

Pemerintah mencoba melakukan perdamaian dengan 
bantuan tentara Norwegia ke tiga.  Pemerintah Srilanka 
membuat perjanjian damai dengan pembrontak macan 
Tamil pada bulan Februari 2002 yang telah berjuang untuk 
memisahkan diri membentuk negara dengan ras Tamil 
yang hidup di Srilangka utara dan barat. Kemudian setelah 
perjanjian damai di sepakati pertumbuhan ekonomi mulai 
nampak menyenangkan.  Stok Market meningkat kembali, 
pendapatan darisektor wisata mencapai 0,5 juta dolar.  

Mengapa pemerintah kalah dalam pemilihan umum pada 
bulan April?  Padahal kemakmuram hidup kembali. Pada 
tahun yang sama dihari Natal pemerintah memasang 
banyak lampu- lampu hias yang indah diseluruh pusat kota 
Colombo.  Namun sebagian besar masyarakat tidak dapat 
banyak keuntungan dari proses perdamaian 
tersebut.  Masyarakat di minta untuk bersabar oleh 
pemerintah  karena pertumbuhan ekonomi  akan 
mencapai 10 % dengan segera. Namun permasalahanya 
rakyat miskin sulit untuk bisa mengerti alasan dan arti 
menunggu.  Menunggu adalah siksaan bagi masyarakat 
yang berpenghasilan rendah atau kecil (940 dolar/ 
tahun).  Pusat Statistik pemerintah mengungkapkan bahwa 
situasi akan sangat buruk bila pendapan masyarakat hanya 
2 dolar perhari. Namun mereka cukup bahagia karena 
sudah tidak ada lagi perusakan dan kekejaman setelah 
adanya perjanjian damai. Tidak ada bom dan pertempuran 
lagi karena bagaimanapun juga mereka lebih memilih 
adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.   

 
Sekarang bisa dilihat bahwa kekeliruan agen moneter 

internasional dan orang-orang berduit adalah mereka tidak 

SATU DOLLAR NILAI SEBUAH KEHIDUPAN DI MIYANMAR  
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tahu nasib orang miskin yang sedang kelaparan. Apa yang 
diperlukan saat ini adalah perbaikan ekonomi jangka 
panjang yang akan  sangat membantu pemerintah dan 
rakyat.  Laporan menyebutkan bahwa ekonomi secara 
nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat 
mengkawatirkan hingga mencapai tingkat kebutuhan kritis 
pangan masyarakat secara harian.   

Pemerintah yang sukses menciptakan perjanjian damai 
pada bulan februari 2002 dan menghentikan perang harus 
turun dari kekuasaan atas pemerintahan karena kalah dalam 
pemilihan umum pada bulan April 2004. Apa yang menjadi 
kehendaki rakyat Srilangka memang merupakan sebuah 
pertanyaan yang sulit. 

 
  Q>> Nama saya linh dari vietnam saya bekerja 

diperusahaan Daerim metal sejak bulan juli tahun sampai 
juni tahun ini. Pada saat itu saya bekerja sebagai tenaga 
ilegal. Pada bulan November tahun lalu saya punya 
kesempatan untuk mendapan legalisasi dari pemerintakh 
korea. Namun perusahaan saya tidak mau saya 
mendapatkan legalisasi atas nama perusahaan dengan 
alasan bahwa persahaan tidak mau pihak pemerintah tahu 
bahwa mereka memperkejakan tenaga ilegal.Akan tetapi 
perusahaan menyarankan saya untuk mendapatkan proses 
legalisasi atas nama sub contraktor diperusahaan yang 
bernama changsun industri Akhirnya saya dapat legalisasi 
namun saya tetap bekerja diperusahaan daerim dan dapat 
gaji dari perusahaan Daerim jadi semua pekerjaan saya 
tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan changsung 
dimana saya dapat proses legalisasi.  

Pada saat itu ada 30 orang tenaga kerja yang beakaerja 
diperusahaan Daerim dimana 5 orang yang diataranya 
adalah tenag asing.  

  saya sendiri telah bekearja diperusahaan Daerim selama 
lebih dari 1 tahun, Namun ketika saya meminta uang 
pesangon saat saya keluar dari perusahaan boss saya 
menolaknya dengan alasan semua atminitrasi saya telah 
pindah diperusahaan changsung saat proses legalisasi atau 
kata lain saya tidak terdaftar sebagai pekeraja Daerim 
melainkan di changsung industri. Dan bisa dikatakan pada 
masa kerja saya di Daerim kurang dari satu tahun dengan 
alasan tersebut. Walau saya terdaftar sebagai pekerja di 
changsung industri tapi saya tidak pernah bekerja dan 
menerima gaji diperusahaan sub contrak tersebut, 
berdasarkan slip gaji yang saya terima saya bekerja 
diperusahaan Daerim.  

 Melihat kenyataan di atas saat ini saya bingung 
memungkinkan saya bisa menuntut dan mendapatkan 
uang pesangon saya dari perusahaan Daerim.  

 
A>> Berdasarkan undang2 ketenaga kerjaan dikorea, 

jika anda bekerja lebih dari satu tahun diperusahaan yang 
memperkerjakan lebih dari lima orang tenaga kerja tenaga 
kerja, anda akan menerima satu bulan (30 hari) gaji 
pertahunnya sebagai uang pesangon atau tunjangan 
pensiun. Jika saudara Liuh punya kontrak kerja dengan 
perusahaan Daerim dan bekerja disitu satu tahun maka 
saudara liuh berhak atas uang pesangon itu namun saudara 
liuh punya permasalahan yang sedikit rumin dengan 
perusahaan Daerim.  

  
 Banyak kasus terjadi pekerja migrant erpindah status 

perusahaan tanpa di sadari.hal ini dikarenakan mereka 
tetap bekerja dlm jenis pekerjaan yang sama saudara liuh 
juga tidak sadar bahwa peristiwa itu menimpanya. Ada 
beberapa perusahaan sub kotrak diperusahaan Daerim, 
meskipun pada awalnya saudara liuh mengikat kontrak 
dengan perusahaan daerim, namun saudara liuh 
terpaksamengikat kontrak deangan perusahaan changsung 
demi mendapatkan legalisasi dengan demikian secara 
otomatis masa kerja resmi pada perusahaan Daerim jadi 
kurang dari satu tahun .dan hal ini berarti saudara liuh tidak 
berhak atas uang pesangonya atas dasar hukum tenaga 
kerja .  

   Namun karena dalam slip gaji tertulis bahwa saudara 
liuh digaji oleh pearusahaan Daerim. Maka saudara liuh 
bisa menggukan slip Gaji itu sebagai bahan bukti untuk 
menuntut pada perusahaan Daerim melalui kantor tenaga 
kerja.  

    
 Kami (FWR) memandang bahwa perusahaan sub 

kontrak pada satu perusahaan akan melanggar hak pekerja 
secara legal dengan cara memperkecil ukuran perusahaan . 
perusahaan sub kontrak deangan mudah untuk terdaftar dan 
dengan mudah pula secara resmi menyatakan bangkrut dan 
lagi , mereka biasa mendaftarkan nama lain dalam satu 
perusahaan yang sama , Dalam sistem ini tanpa sadar anda 
bisa saja bekerja diperusahaan yang tidak sesuai dengan 
nama perusahaan dalam kontrak yang anda buat .  

Dalam hal ini anda harus hati-hati dan tahu benar pada 
perusahaan apa anda bekerja dan digaji.  

♥TIDAK ADA PERBEDAAN 

 Konsultasi: UANG PENSIUN
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INTERNASIONAL NEWS 
 

Malaysia Prihatin Atas Kejadian di 
Thailand Selatan 

♦ TRAGEDI THAILAND SELATAN: Dua wanita muslim Thailand 
menangis setelah mendapati keluarganya menjadi salah satu korban 
tragedi yang menewaskan 78 muslim di Thailand Selatan. 

 
Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi 

mengatakan Malaysia prihatin atas kejadian di Thailand 
selatan dan menawarkan bantuan apabila diperlukan demi 
meredakan konflik antara rakyat setempat dengan pihak 
penguasa daerah. "Kami sangat prihatin atas kejadian itu 
dan saya telah menginstruksikan menteri luar negri Seyd 
Hamid Albar untuk mencari informasi mengenai hal itu," 
kata Abdullah. "Apabila ada yang kami dapat bantu kami 
akan segera memberikannya, apabila tidak kami 
mengharapkan pemerintahan Thailand tetap dapat segera 
mengatasi krisis tersebut sehingga tidak akan ada aksi 
kekerasan lagi, karena itu mengharapkan pemerintah 
Thailand dapat bertindak tegas," kata Abdullah. 

Polisi Thailand Senin menembakkan sejumlah peluru 
untuk memecah kerumunan lebih dari 2 ribu orang di 
Takbai di Thailand Selatan yang berunbjuk rasa 
menyebabkan kematian 84 orang. Di Pattani Selasa 
menteri kehakiman Manit Sutaporn mengatakan sebanyak 
78 orang meninggal akibat kelelahan. "Kami tak 
menemukan tanda-tanda luka ditubuh mereka," kata Manit. 

Namun Abdullah mengatakan sejauh ini pemerintah 
Bangkok masih belum memberikan informasi apapun 
kepada negara tetangga yang berbatasan diselatan yang 
berbatasan dengan tempat kejadian konflik. 

"Sejauh yang menyangkut kejadian ini kami masih 
belum menerima informasi apapun atau permintaan 
bantuan namun saya yakin pemerintah Bangkok telah 
menangani hal itu dengan baik," katanya.Abdullah 
menambahkan proyek pengembangan bersama kedua 
negara di daerah perbatasan untuk sementara akan 
mengalami hambatan berkaitan dengan peritiwa tersebut. 

Menurut Abdullah poroyek pengembangan daerah 
bersama tidak hanya menolong kehidupan rakyat Malaysia 
tetapi juga warga Thailand yang tinggal di wilayah 
perbatasan itu.       (Dari Media Indonesia, 27.Oct.04) 

 

LOKAL NEWS 
 

Skor hak asasi manusia Korea 6.4 dari 10  
 
Kelompok organisasi non pemerintah yang berhubungan 

dengan hak asasi manusia telah menilai bahwa skor hak 
asasi manusia dikorea mencapai 6.4 dari nilai tertinggi 10, 
Harian DongA ilbo telah melakukan penelitian tentang 
tinggkat kepedulian Hak asasi manusia orang korea . 
sebagai subyek penelitian diambil 30 orang asing atau 
pasrtisipasi yang benar-benar tau dengan keadaan korea. 
Dari 30 orang asing yang dipilih ini telah mengikuti 
konfrensi internasional tentang institusi hak asasi manusia 
yang ke-7 yang diadakan dikorea pada bulan september 
tanggal 14 sampai 17 dan hal ini untuk pertama kalinya di 
adakan dikorea. Nilai 10 telah diambil sebagai standar nilai 
tertinggi yang dengan arti bahwa hak asasi manusia benar-
benar terjamin. Nilai 6.4 bisa dianggap baik ada 23 dari 30 
orang yang di interview telah memberi nilai terhadap level 
Hak asasi manusia dikorea dan 12 diantaranya atau 50.4% 
telah memberi nilai lebih dari 7 mereka memperkirakan 
secara rata-rata bahwa level hak asasi dikorea sama dg 
amerika yaitu 7,5 pada pertayaan. pada tempat mana atau 
bidang apa bahwa hak asasi manusia ditingkatkan. 15 
orang menjawab, pada pergerakan aktif organisasi 
masyarakat. dan 8 orang manjawab pada bidang 
pembangunan atau pendirian komisi Hak asasi manusia di 
Korea. Namun mereka juga menunjukan bahwa adanya 
kekurangan terhadap sistem perlindungan, terhadap anak-
anak dan perempuan (30%) dan adanya diskriminasi 
terhadap pekerja asing (23.3%) hal ini semua merupakan 
tugas bagi bangsa Korea untuk diperbaiki. Sementara itu 
Organisasi non pemerintah mempunyai pandangan berbeda 
terhadap isu-isu baru yang ada dimasyarakat korea seperti 
malunya tentang kejelasan sejarah masa lalu danpertanyaan 
tentang di pertahankan atau dihapuskan adanya 
undang_undang perlindungan nasional.  

Tentang sejarah, 13 orang memberi jawaban ats dasar 
adanya isu politik yang sensitive Dan 6 orangmengatakan 
bahwa isu ini haris ditanggapi secara hati_hati kareana ada 
muatan politik dibaliknya, sedang 7 orang menyatakan isu 
ini harus segara di selesaikan secepatnya. Pada isu tentang 
udang-undang perlindungan Nasional ada 11 orang yang 
membari jawaban. "ada 9 orang menjawab berdasrkan atas 
harkat manusia undang_undang tsb sebaiknya dihapus 
sementara 2 orang lainya berkata mengiat situasi hubungan 
antar 
korea 
utara dan 
selatan 
undang_u
ndang itu 
perlu di 
revisi ".  

 
 


