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KOPI 
KOREA 

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA

Pada tanggal 13 oktober masyarakat sangat terkejut saat 
melihat siaran berita sore yang ditayangkan oleh tiga setasiun 
besar televisi yang memberitakan tentang informasi adanya 
kegiatan organisasi Islam pertama yang bersifat anti 
Korea.  Dikabarkan pula bahwa para anggota organisasi 
tersebut sebagian juga telah ditangkap dan diasingkan.  Pada 
hari berikutnya beberapa harian surat kabar mengangkat 
informasi ini sebagai berita utama dengat judul 
"TERUNGKAPNYA ORGANISASI ISLAM ANTI KOREA 
PERTAMA ".  

 
Semua sumber berita tersebut mengatakan bahwa 

organisasi Islam tersebut bernama " DAWATUL  ISLAM 
KOREA" dengan jumlah anggota berkisar 500 orang yang 
berasal dari Banglades yang kesemuanya adalah para pekerja 
pabrik yang bekerja  di Anyang, Ansan dan Gunpo provinsi 
Geonggi.  Agen rahasia nasional bekerja sama dengan 
kantor immigrasi Seul telah mengungkap menangkap dan 
mendeportasi tiga anggota utama kelompok ini termasuk Mr 
N namun beberapa anggota utama lainya bisa 
lolos.  Organisai ini  diduga juga telah mengumpulkan uang 
sebesar 100 juta won dan mengirimkanya 
ke salah satu partai politik di 
Banglades.  Organisasi ini juga telah 
menentang kebijakan nasional yang 
berkenaan dengan masalah pekerja 
Migran.  Agen rahasia Korea (NIS) juga 
telah melacak ada atau tidaknya 
keterlibatan organisasi ini dengan 
kegiatan teroris namun hasilnya masih 
belum bisa dipublikasikan karena 
menyangkut hubungan kenegaraan.  

 
Kim Jae-kyung salah seorang onggota 

partai Grand Nasional (GNP) adalah 
orang yang pertama kali mengeluarkan 
informasi tentang adanya organisasi islam 
tersebut dan bahkan     memberikan 
peringatan  bahwa kelompok ini bisa 
melakukan kegiatan terorisme terhadap 
bangsa Korea dan diharap organisasi 

pemerintah lebih waspada terhadap organisasi yang bersifat 
anti Korea tersebut. Namun semua pemberitaan tersebut 
ternyata hampa belaka selang dikemudian harinya. Tidak  ada 
bukti yang otentik tentang adanya organisasi Islam yang anti 
Korea semuanya hanya insiden Nasional yang hanya 
menyudutkan posisi para pekerja migran.  

 
Dawatul Islam Korea yang menurut Kim adalah 

organisasi Islam anti Korea bertempat  dilingkungan masjid 
yang bersebelahan dengan Universitas Anyang dimana 
banyak para pekerja migran baik dari Banglades, Pakistan, 
maupun Indonesia yang beribadah dan saling bertukar 
informasi.  Dawatul berarti undangan (ajakan) dalam bahasa 
Arab.  Masjid yang semula berukuran kecil tersebut didirikan 
oleh Imam Yoo muslim Korea yang telah meninggal pada 
tahun 2001 yang lalu.  Untuk memperluas Masjid tersebut 
pada tahun 1997-1998 para pekerja migran bergotong royong 
mengumpulkan uang sebanyak 80 juta won. Pada saat 
peresmian renopasi Masjid tersebut hadir pula para duta besar 
dari negara-negara Islam untuk mengucakan selamat atas 
berdirinya Masjid yang pertama kalinya dibangun oleh para 

pekerja migran.  Sedangkan tentang 500 
orang yang dianggap daftar anggota 
tersebut ternyata hanyalah daftar para 
anggota organisasi yang menyumbanng 
50.000 won untuk musibah kereta bawah 
tanah di  Taegu. 

 
Mr N yang diberitakan oleh pers 

adalah seorang pekerja migran yang 
mempunyai dasar pendidikan Theologi 
di  Banglades yang ditunjuk sebagai 
Imam Masjid tersebut.  Mr N sebenarnya 
hanyalah sebagai Imam sementara karena 
imam yang asali pindah ke Paju.  Status 
Mr N di  Korea adalah pekerja ilegal 
yang telah tinggal lebih dari 4 tahun.  Mr 
N dan yang lainya telah dipulangkan 
secara paksa pada saat pelaksanaan 
tindakan tegas terhadap para ilegal pada 
bulan April lalu.  Mr N itu sendiri 
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tertangkap saat diperjalanan  ketika mengunjungi temanya 
dan temanya yang lain tertangkap saat sedang bekerja di 
pabrik susu kedelai.  Sedangkan yang sempat melarikan diri 
akhirnya tertangkap di  sebuah penginapan. Setelah Mr Yu 
pemilik masjid tersebut meninggal dunia keluarganya 
berencana untuk pindah pada tahun 2002.   Dan tempat 
dimana Masjid itu berdiri akan dibangun komplek 
perumahan.  Demi mendengar kabar tersebut para pekerja 
Migran setempat segera bergotong royong mengupulkan 
uang  untuk membeli Masjid tersebut.  Demi mendengar 
kabar tersebut pula Warga Moslim diseluruh Korea akhirnya 
mengulurkan tangan untuk membantu dengan mengirimkan 
uang.  Pengiriman uang oleh warga moslem ini dilakukan 
terus menerus dengan harapan bisa mencapai jumlah 180 juta 
won.  Seorang pegawai cabang bank Exchange mengatakan 
bahwa jumlah uang tersebut sekarang  sudah terkumpul 
sebanyak 120 juta won dan menurutnya pula uang tersebut 
tidak ada yang terkirim ke luar negeri seperti yang 
diberitakan   koran-koran.  " Adakah cara lain untuk 
mengumpulkan uang ?" tanya Imam Masjid tersebut .   " 
Kami hampir putus asa saat ini untuk bisa mandapatkan 
kembali Masjid tersebut".   " Bagai mana mungkin Masjid 
yang begitu sangat dibutuhkan di Korea bisa menjadi tempat 
organisasi anti Korea, dan  bagai mana mungkin pula Mr N 
dan dua    temanya yang merupakan pekerja ilegal menjadi 
gembong anti Korea".  

 
Kim Jae-Kyung, seorang legeslatif yang merupakan 

orang pertama kali yang mengungkapakan pemberitaan 
tersebut setelah dikonfirmasi tidak bisa menunjukan bukti-
bukti yang otentik sama sekali.  Menurut Kim dan kawan-
kawan, mereka mendapat kompirmasi tentang berita tersebut 
secara lisan dari salah seorang pejabat tinggi.  Mereka telah 
mencoba untuk mendapatkan dokumen resmi dari menteri ke 
Hakiman namun mereka gagal, lalu mereka menyebarkan 
berita tersebut begitu saja ke masyarakat luas agar 
pemerintah mau mengungkap kejadian yang 
sebenarnya.  Namun setelah didesak untuk menyebutkan 
siapa nama pejabat tinggi tersebut kubu Kim tidak bisa 
menjawab.  

 
Tidak seperti yang diungkapan Kim pihak departemen 

kehakiman memberikan keterangan bahwa orang 
Banglades   yang ditahan adalah pelanggar hukum ke 
imigrasian dan pihak imigrasi memeriksa mereka atas 
permintaan pihak polisi rahasia nasional (NIS) dengan alasan 
mereka adalah tinggal di Korea secara ilegal.  Pihak 
kehakiman juga tidak  pernah memberikan konfirmasi pada 
siapun termasuk Kim Jae-Kyung.  Pihak  Intelejen tidak 
pernah menyebutkan organisasi anti Korea dalam menangani 
kasus tersebut.  Hampir semua media masa memberikan 
laporan bahwa Kim mempublikasikan informasi yang 
diberikan oleh pihak kehakiman.  Satu-satunya  dokumen 
tertulis yang dimiliki oleh Kim hanyalah kebijakan 
konprehensif tentang tindakan terhadap organisasi anti Korea 
dan anggotanya dan sama sekali tidak tertulis adanya nama 
Dawatul Islam Korea dan anggotanya.   

 
Jelas sudah bahwa semua pemberitaan tentang adanya 

Organisasi Islam anti Korea dan tuduhan adanya pengiriman 

uang sebesar 100 juta won ke Banglades sangatlah tidaklah 
benar dan tidak mendasar.  Menurut departemen kehakiman 
Informasi yang benar mereka keluarkan hanyalah tentang 
adanya tindakan tegas terhadap dua orang imigran atau tenaga 
kerja ilegal pada tahun 2002 dan lebih dari 12 orang 
menjelang akhir Agustus tahun 2004.  

 
Menurut menteri kehakiman ada 4 macam kreteria yang 

benar tentang apa yang dimaksud dengan organisasi ataupun 
aktifitas yang dianggap bersifat anti Korea yaitu : 1) Bila 
seseorang menentang sistem pemerintahan Korea dan 
kebijakanya serta pula membeberkan kejelekan atau 
kelemahan negara Korea (2) Bila seseorang melakukan 
tindakan Teror atau mengancam akan menteror (3) Bila 
seseoarang menggalang, mempropokasi atau pun ambil 
bagian dalam aktivitas demontrasi menentang kebijakan 
pemerintah (4) Bila seseorang mengkritik atau menyeleweng 
dari kebijakan pemeritah.  

 
 Orang -orang yang dianggap aktifis anti Korea dalam 

pemberitaan  di berbagai masmedia tersebut adalah   
Mr Bidu orang Banglades dan Mr Thapa asal Nepal 

mereka orang yang sudah  cukup terkenal di 
Korea.  Keduanya telah dipulangkan dengan paksa oleh 
pemerintah Korea.  Mr Bidu dipulangkan karena terlibat aktif 
dalam unjuk rasa menentang tindakan tegas pemerintah 
terhadap para tenaga kerja ilegal.  Sedangkan Mr 
Thapa  terlibat aktif dalam kegiatan anti 
Nasionalistik  seperti menentang pengiriman  tentara ke Iraq.  

 
Sacara garis besar kesimpulanya adalah tanpa bukti 

apapun semua tenaga kerja Banglades dan Migran lainya telah 
menjadi berpotensi sebagai teroris menurut laporan Mr Kim 
yang berasal dari sumber yang tidak  jelas  dan 
tidak   bertanggungjwab.  Lee Kum-yeon, direktur migran 
worker  Ansan berkata " Hal ini merupakan tindakan yang 
benar - benar tidak bertanggung jawab dan sangat 
menggelikan, yang dilakukan oleh Kim seorang 
legeslatif.  Hal ini mencerminkan pula watak prilaku orang 
pemerintahan dan jurnalis yang selalu bertindak gegabah dan 
semaunya sendiri.  Peristiwa ini pastilah amat merugikan 
posisi para pekerja Migran.  Mereka pastilah akan mengalami 
perlakuan yang kurang baik dilingkungan kerja mereka dan 
kebebasan mereka akan terganggu akibat kontrol terhadap 
organisasi anti Korea yang tentu akan menyoroti kegiatan 
mereka.  

 
Situasi saat ini telah meningkat menjadi perdebatan secara 

diplomatik atas kasus tersebut.  Pihak kedutaan besar 
Banglades menyatakan bahawa mereka tidak menerima 
laporan secara formal tentang kasus   pemulangan warganya 
karena dituduh telah melakukan kegiatan anti 
Korae.  Pihaknya merasa amat sangat kecewa terhadap 
adanya pemberitaan atas warganya yang didasarkan pada 
sumber yang tidak dapat percaya dan tanpa adanya konfirmasi 
yang akurat.  Dan lebih lanjut pihak kedutaan besar 
Banglades mengajukan permohonan untuk bertemu dengan 
menteri luar negeri dan perdagangan untuk mengajukan 
conplaint secara formal.               (dari Hangyure 21) 
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*** LOCAL NEWS*** 

♣ Pengabaian Hak Asasi Manusia 
 
Peristiwa  yang sangat merugikan dan kurang 

berkenan sering terjadi saat pelaksanaan operasi terhadap 
para imigran ilegal.  Dan para aktivis telah memberikan 
kritik terhadap tindakan ini.  Pada tanggal 10 November 
Jang Seo-keun dari imigrasi Masan dan para pimpinan 
grup yang berhubungan dengan para pekerja termasuk Lee 
Chul-Seung dari Kyeong-nam Migran Worker Center 
telah mengadakan pertemuan.  Pada bulan November 3 
orang tenaga kerja migran mengalami patah dan terkilir 
kakinya ketika melompat dari lantai tiga saat mencoba 
melarikan diri dari kejaran petugas imigrasi yang 
melakukan operasi.  Seorang dari ketiganya telah 
menjalani perawatan dirumah sakit, seorang lagi 
tinggal        di  migran Center di Kyeong-nam dan satu 
yang lainnya telah melarikan saat  menjalani 
perawatan.  Menurut Migran Center para migran 
pemegang Visa-E9 pun merasa terbelenggu saat 
pelaksanaan opersai tersebut.  Salah seorang korban 
operasi mengatakan bahwa mereka disergap petugas 
dengan tiba-tiba dan dipaksa naik ke mobil selama 10 
menit dan setelah mengidentifikasi mereka baru dilepas 
kembali.  

Dalam pertemuan dengan pimpinan imigrasi Masan 
para pimpinan migran center mendesak pihak imigrasi 
untuk memberikan conpesasi pembayaran biaya rumah 
sakit pada para pekerja migran yang terluka akibat 
pelaksanaan operasi yang dilakukan menyimpang dari 
prosedur dan secara gegabah.  Menurut pihak center 
pelaksanaan operasi tidak diikuti dengan adanya persiapan 
kemungkinan terhadap terjadinya kecelakaan dan pihak 
kehakiman bertanggung jawab atas peristiwa dan kelalaian 
ini. Dengan kata lain mereka harus membayar semua 
biaya rumah sakit.  Cha Yun-Jae sekertaris general 
Migran Center mengatakan bahwa hal ini merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimana petugas 
imigrasi menyergap tenaga kerja yang tak bersalah dan 
mereka harus bertanggung jawab dengan cara memberikan 
perawatan yang layak. Dalam perangpun musuh yang 
mengalami luka juga berhak mendapatkan perawatan.   

 

Dilain pihak petugas pemerintah (imigrasi) telah 
melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja migran 
dan menyalahkan campur tangan pihak trade union.  Lee 
Heung-suk General Manager dari migran center 
mengatakan rasa tak percayanya bahwa seorang petugas 
kehakiman kok bisa berbuat diskriminatif terhadap pekerja 
migran.  Lebih lanjut Lee berkata  bahwa itu tugasnya 
untuk melakukan protes terhadap segala tindakan yang 
bersifat melanggar hak-hak asasi manusia.  Mr Jang 
pimpinan imigrasi Masan berjanji akan  memberikan 
pendidikan dan pelatihan terhadap petugas operasi dan 
menyatakan rasa penyesalanya terhadap peristiwa yang 
kurang menyenagkan tersebut.  Dia menjelaskan mengapa 
mereka memborgol pekerja migran ? karena mereka takut 
pekerja tersebut meloloskan diri. Dan untuk mereka terluka 
pihaknya masih akan mencari jalan keluar yang terbaik dan 
hal conpensasi biaya medikal.   (Ohmynews 2004-11-10) 

 

♣ Meninggal Akibat Kelelahan 
Tak seorang pun yang peduli dan berduka atas hidup 

dan matinya.  Namanya Ban Tu An (28).  Dia datang di 
Yong-chun Kyeong-buk  dari Vietnam 4 tahun yang 
lalu.  Dia datang dengan harapan dan impian untuk bisa 
meghidupi keluarganya.  

 Namun segala impianya tersebut telah hilang bersama 
abunya.  Ada 30 orang teman kerjanya memberikan 
penghormatan terakhir dengan linangan air 
mata .  Seorang perempuan pingsan semetara temannya 
yang lain menabur koin dengan harapan dia hidup dengan 
segala kemewahan dan kekayaan di dunianya yang 
baru .  Hidupnya di Korea tidaklah mudah.  Dia bekerja 
pada sebuah pabrik tenda dengan 7 orang karyawan 
termsuk dia .  Dia bekerja 12 jam tanpa hari libur.  Dia 
dapat bertahan dengan kondisi seperti itu karena untuk 
keluarganya.  Dia hanya punya waktu libur 2 hari selama 
sebulan dan akhirnya dia meninggal karena 
kelelahan.  Bak Gak Tu-yeon (29) seorang pimpinan 
pekerja Vietnam mengatakan bahwa keluarga yang 
ditinggalkan beserta teman kerjanya telah mengajukan 
tuntutan bahwa meninggalnya Mr Ban termasuk 
kecelakaan kerja akibat terlalu banyak bekerja ke kantor 
cabang asuransi kerja Korea di Taegu pada bulan 
November tanggal 5.   Perusahaan menyangkal tuduhan 
tersebut dan berkata bahwa almarhum meninggal  karena 
susah tidur . Kematian macam ini akan terus berlanjut 
karena perusahaan memaksa pekerja untuk bekerja secara 
berlebihan akibat tuntuan kondisi manajemen perusahaan 
kecil yang buruk  kata pastor Kim Kyong-Tae dari Taegu 
Migran Center.   Ada 10 orang pekerja migran meninggal 
dengan penyebab yang sama dalam waktu 9 tahun di 
wilayah Kyong-san, Jilyang, dan Yong-chun.  Hanya 30 % 
dari mereka digolongkan dalam kecelakaan kerja.  

Dia dan impianya tidak disini lagi.  Kakak laki-lakinya 
telah datang Ke Korea dan membawa kembali abu 
jenasahnya ke kampung halamanya pada tanggal 10 
November lalu.             ( Maeil News 2004-11-10) 
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 ♣Pelecehan Sexual Terhadap  
Pekerja Migran Wanita 

Berdasarkan hasil investigasi diketahui bahwa 4 dari 
10 pekerja migran wanita di Kyeongnam 
provinsi  mengalami pelecehan sexsual.  Diantara korban 
hanya 2.8% yang melaporkan perbuatan tersebut pada 
intansi yang berwenang. Sementara itu 68 % hanya diam 
menanggung malu .  Investigasi ini dilaksanakan oleh 
Chanwon Woman's Hot Line, yang mengambil 162 orang 
pekerja migran wanita sebagai obyek 
investigasi.  Investigasi itu sendiri telah dilaksanakan 
mulai bulan juni lalu selama 2 bulan.  Hasil investigasi 
tersebut menyebutkan bahwa 41.7 %  wanita tersebut 
mengalami pelecehan sexsual dan pelakunya adalah 
29.2 % boss mereka, 12,3 % rekan kerja mereka.  Dan 
64.4 % pelaku tersebut adalah orang Korea.   

Hampir sebagian besar dari korban perbuatan 
memalukan ini hanya bisa berdiam diri menanggung rasa 
malu.  Dari 62 % yang tidak meleporkan diri ini  40% 
merupakan pekerja wanita asing.  Hanya 16.9 % dari para 
korban tersebut berontak atau melawan perbuatan asusila 
tersebut.   

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa para pekerja 
migran wanita sangat rawan terhadap tindakan pelecehan 
sexsual, hal ini dikarenakan status mereka dan 
permasalahan berkomonikasi.  Dari 112 wanita tersebut 
25,9 %  diajak berhubungan badan oleh boss mereka.  

                       (Busan Ilbo 2004-11-02) 
 

♣ “Training System Merampas 
Kebahagiaan Pekerja” 

Sekarang ada 2 system pengelolaan tenaga kerja 
migran setelah EPS diberlakukan di Korea.  Menanggapi 
hal ini Basarat Ali seorang tenaga kerja migran dengan 
Training System merasa tidak puas karena ITS 
menurutnya merampas haknya untuk merasa senang dan 
menghambat nya untuk mendapatkan perlindungan hukum 
secara layak.  Untuk itu ITS perlu dihapus. menurutnya 
pula.   

Mr Ali datang di Korea pada bulan Maret.  Mr Ali 
mengalami luka pada hidungnya ketika  bekerja 
di  pabrik kertas di Changwon dan harus istirahat selama 
satu hari.  Namun setelah itu dia tidak diijinkan untuk 
bekerja kembali dan dipaksa untuk pulang 
kenegaranya.  Akhirnya terpaksa Mr Melarikan diri dari 
perusahaan tersebut dan bekerja sebagai tenaga 
ilegal.  Karena merasa dirugikan akhirnya Mr Ali 
mengadukan masalahnya melalui bantuan Kyongnam 
Migran Worker Center.  Seorang Conselor untuk Mr Ali 
mengeluhkan bahwa system training telah menyalahi 
aturan penempatan.  Dan KFSB sebagai pengelola system 
ini telah dituduh mendatangkan dan menempatkan pekerja 
asing tanpa dasar hukum yang resmi dan pekerja telah 
diberlakukan secara diskriminif dalam hukum ketenaga 
kerjaan.           (Dong-A Ilbo 2004-10-30)  

***KONSULTASI*** 
Pensiun Nasional 

Saya Seorang tenaga kerja dari Indonesia dan saya 
mendapatkan proses legalisasi pada bulan November tahun 
lalu .  Semenjak saya memegang visa E-9 sebagian gaji 
saya dipotong untuk membayar dana Pensiun 
Nasional.   Karena visa saya  habis pada bulan November 
ini maka saya berencana pulang ke Indonesia.  Namun 
saya berpikir bagai mana cara mendapatkan kembali uang 
pensiun saya di National Pension Corporation.  

 
Nasional pensiun telah menjadi topik yang hangat pada 

tahun 1999, ketika regim Kim Dae Jung memaksa para 
pekerja dan rakyat untuk membayar uang 
pensiun.  Pekerja tidak bisa  mengelak gajinya dipotong 
untuk dana pensiun tersebut.  Walaupun pemerintah 
mengatakan bahwa dana pensiun  akan sangat bermanfaat 
di hari tua dan saat kesusahan.  Namun masyarakat tetap 
meragukan keselamatan uang mereka.  Dalam hal ini tidak 
ada perkecualian bagi pekerja asing mereka juga harus 
membayar dana tersebut karena pertimbangan hukum.  

Pemerintah Korea telah membuat kontrak dengan 53 
negara dengan kewajiban bayar pensiun Nasional baik 
untuk dilingkungan tinggal maupun dalam lingkup 
bisnis.  Dan dengan 41 negara dengan kewajiban bayar 
pensiun hanya dilingkup  bisnis saja.  Ini berati bahwa 
bila anda adalah orang Philipina anda tidak bisa 
mendapatkan uang sampai batas umur yang ditentukan atau 
bila anda mendapatkan kecelakaan.  Karena Philipina 
tergolong dalam kategori 53 negara diatas.  Sedang kan 
apabila anda  dari Indonesia, India, Thailand , Sri Langka, 
Mongolia, Uzbekistan atau Khazakhastan anda bisa 
menerima uang pensiun anda saat pulang. Untuk yang 
datang dari negara seperti Nepal, rusia   , Burma, Pakistan, 
Banglades, atau Vietnam tidak perlu kawatir dengan 
masalah pensiun karena negara tersebut tidak  punya 
kontrak dengan pemerintah Korea.  

Bila anda berasal dari negara dalam kategori 
berkewajiban membayar dana pensiun , gaji anda dipotong 
rata-rata 4.5 % dan perusahaan anda juga diwajibkan untuk 
membayar dana tersebut dengan jumlah rata-rata yang 
sama ke National Pensiun Corperation sampai anda 
pensiun dari kerja. Kemudian anda akan mendapatkan 
uang pensiun 9 % dari rata-rata  gaji anda selama berapa 
lama (bulan) anda bekerja beserta prosentase bunga bank 
dari jumlah uang dana pensiun yang anda bayar.  

Karena anda adalah orang Indonesia maka anda akan 
mendapatkan uang pensiun anda saat anda pulang ke 
Indonesia. Namun anda harus mengajukan dulu 
permohonan ke pihak National Pensiun Corporation 
dengan membawa dokumen yang antara lain :  

- Dokumen pensiun / Tiket Pesawat  
-Nomor rekening Bank /Kartu ID  



No.60 AWN Indonesian Supplement                28. NOV. 2004 

Bila anda telah menyerahkan semua dokumen tersebut 
anda akan menerima uang anda melalui rekening bank 
setelah selang satu minggu.  


