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KOPI 
KOREA 

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA

Pemerintah Korea telah menerapkan segala akal dalam 
bentuk kebijakan untuk mengatasi permasalahan pekerja 
lilegal.  Pada tanggal 8 Mei lalu menteri kehekiman dan 
tenaga kerja telah membuat satu pernyataan tegas dalam 
rangka mengatasi permasalahan tersebut.  Mereka telah 
menghimbau terhadap para pekerja ilegal dan pemegang Visa 
E 9 yang telah habis janka waktunya untuk secara sukarela 
pulang atau harus menghadapi tindak pemulangan 
secara  paksa.  Langkah yang diambil pemerintah saat ini 
dirasa sangat mendesak mengingat masa berlaku visa E 9 
yang dikeluarkan dalam system EPS  pada tahun 2003 akan 
habis pada bulan Agustus tahun ini.  

 
Sebelum melaksanakan tindakan tegas pemerintah Korea 

telah mengeluarkan adanya suatu kebijakan yang tampaknya 
meberikan harapan yang menarik terhadap pekerja ilegal 
untuk pulang secara suka rela.  Sedangkan kebijakan itu 
adalah : Kebijakan terhadap pulang secara suka 
rela.  Kebijakan ini bermaksud, bagi yang pulang secara 
suka rela dan tepat pada waktu habis visa E 9 nya  akan 
digolongkan pada daftar orang yang diutamakan untuk bisa 
masuk dan bekerja kembali ke Korea.  Dan mereka bisa juga 
kembali bekerja ditempat semula dimana mereka bekerja bila 
perusahaan mereka menghendakinya.  Kebijakan ini hanya 
berlaku bagi negara-negara yang sudah membuat perjanjian 
kerjasama (MOU) dan dalam hal ini Indonesia termasuk 
didalamnya.  Sedangkan negara yang tanpa MOU secara 
otomatis tidak mendapatkan hak untuk bisa masuk 
kembali.  Kebijakan kedua mengatakan bahwa masa tunggu 
untuk bisa masuk kembali diperpendak menjadi 6 bulan dari 
yang semula setahun.  Sedangkan yang ketiga perusahaan 
yang mampu membujuk pekerjanya pulang dengan suka rela 
mendapatkan prioritas untuk mengambil pekerja sejumlah 
yang telah pulang.  Dalam hal ini bagi para tenaga ilegal 
yang pulang secara suka rela tidak dikenakan denda.  

 
Pekerja migran yang akan pulang dengan suka rela diharap 

melaporkan diri dulu ke kantor Employment Security Center 

untuk mendapatkan surat recomendasi yang berguna saat 
nanti mendaftar bekerja di Korea kembali. Disamping itu 
mereka juga harus mendapatkan surat pernyataan keluar dari 
Korea yang dikeluarkan oleh pihak kehakiman saat di bandara 
karena tanpa adanya surat tersebut semua hak dari kebijakan 
diatas bisa tidak berlaku.  

 
Pekerja migran yang telah pulang bisa menunjukan surat 

recomemndasi tersebut ke kantor tenaga kerja di Indonesia 
dan segera mendaftar melalui system EPS.  Kemudian 
mereka bisa kembali bekerja setelah menuggu selama 6 
bulan.   

Rencana kedepan pemerintah akan terus melakukan tindakan 
tegas terhadap para pekerja ilegal yang tidak mau secara suka 
rela meninggalkan Korea.  Pihak pemerintah Korea akan 
membetuk tim operasi gabungan yang secara nasional di bagi 
dalam 26 team gabungan.  Gelar operasi ini akan 
dilaksanakan nonstop 24 jam.  Perusahaan yang yang dengan 
sengaja memperkerjakan ternaga ilegal akan dikatogorikan 
melakukan tindakan kriminal dan denda mereka akan 
dinaikan duakali lipat menjadi 2 juta won.  Disamping itu 
pemerintah akan membentuk petugas Khusus yang akan 
melacak para broker tenaga ilegal.  

 
Ada beberapa hal yang berkenaan dengan kebijakan 

pemerintah yang kiranya perlu ditinjau kembali.  Pertama 
adalah,  mengingat kini pemerintah telah mengadopsi 2 
system yaitu ITS dan EPS maka hendaknya perusahaan 
diharuskan hanya memilih salah satu dari system 
tersebut.  Ke dua mengenai batas jumlah tenaga kerja asing 
pada satu perusahaan.  Hendaknya perusahaan bisa mengabil 
lebih dari lima orang tenaga kerja dan menghilangkan adanya 
batas rasio jumlah tenaga asing dan lokal yang telah 
ditetapkan senilai 50 %.  Ke tiga pengurangan batas hari 
pengumuman adanya lowongan yang ditawarkan pada pekerja 
lokal.  Batas yang seharusnya 7 hari dirasa perlu di 
perpendek menjadi 3 hari.  Tinjauan ini perlu dilaksanakan 
guna meredam terjadinya kembali kasus tenaga ilegal.  
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Pada tahun 2005 ini telah direncanakan oleh pemerintah 
Korea untuk mengambil sekitar 260.000 tenaga kerja asing 
melalui ITS.  Dari jumlah tersebut akan didistribusikan 
kesektor Industry 20.000 orang, Kontruksi 5.000 orang, dan 
Perikanan 1000 orang.  Ada 12 negara yang telah ditetapkan 
untuk dapat mengexport tenaga kerjanya.  Negara-negara 
tersebut adalah : China dengan jatah pengiriman 4.810 orang, 
Philipina 3800 orang, Indonesia 3780 orang, Thailand 1480 
orang, Vietnam 3150 orang, Pakistan 1850 orang, Srilangka 
1650 orang, Uzbekistan 1480 orang Cambodia 950 orang, 
Mongol 1860 orang, timor timur 200 orang, Kirgiztan 60 
orang.  Pemberian kesempatan ini diikuti dengan persyaratan 
bahwa apabila 야 kemudian hari  20 % dari jumlah pekerja 
yang dikirim melarikan diri secara otomatis perjanjian 
dibatalkan.  Disamping itu para pekerja akan diseleksi 
berdasarkan kemampuan bahasa mereka.  

 
Sekitar 18.000 orang lagi akan didatangkan melalui system 

baru yang merupakan buah kebijakan baru yang pada 
dasarnya untuk mengganti system ITS.  Namun kebijakan 
ini masih diterima oleh pekerja migran terutama yang ilegal 
dan pemegang Visa E 9 dengan rasa penuh keraguan.  Hal 
ini dikerenakan EPS  akan bisa menjamin 100 % untuk bisa 
masuk kembali bekrja di Korea.  Walaupun dalam hal ini 
pihak pemerintah telah mengeluarkan kebijakan prioritas 
untuk para Ex mendaftar kembali namun hal ini tidak berarti 
mereka bisa masuk dan bekerja kembali.  Disamping itu hal 
ini dirasa juga kurang menguntungkan khususnya bagi para 
pemegang visa E 9, karena masa habis visa tersebut jatuh 
pada waktu sebelum kebijakan tersebut berlaku.  Disamping 
itu pekerja migran yang berasal dari negara-negara yang 
tidak punya perjanjian kerja sama (MOU) tidak akan punya 
kesempatan untuk bisa masuk kembali ke Korea sehingga 
mereka pasti akan berat untuk meninggalkan Korea.  

Mensikapi semua permasalahan tersebut semua organisasi 
yang perduli dengan pekerja migran menekankan pada 
pemerintah bahwa semua kebinakan tersebut pasti akan 
berjalan tanpa menemui sasaranya.  Sebelum semua 
permasalahan yang terjadi pada pekerja migran dipecahkan 
secara menyeluruh.  

  

♦♦♦Suara dari FWR ♦♦♦      

 

Sebuah Harapan Untuk Kebahagian 
Pernikahan Antar Bangsa  

 
Pernikahan antar dua insan berbeda negara tampak 

semakin marak terjadi.  Hal ini telah mengungkap rahasia 
kebenaran bahwa cinta tidak mengenal batas.  Namun ada 
suatu kejanggalan dalam proses cinta Internasional yang 
berakhir dengan ikatan perkawinan di Korea.  Laki-laki 
Korea mempunyai hak istimewa untuk bisa memilih dan 
menilai secara sepihak calon pasanganya yang umumnya 
berasal dari negara-negara Asia tenggara.  Setelah puas 
menilai dan mendapatkan apa yang cocok dengan selera, 
mereka lalu membayar jutaan won baik kepada keluarga 
pihak perempuan dan pialang cinta atau agency.  Menilik 

dari prosesi diatas tabir yang terbuka bukanlah sebuah ikatan 
cinta yang suci namun tidaklah lebih dari sebuah perdagangan 
cinta internasional.  

Meningkatnya pernikahan antar bangsa ini juga diikuti 
dengan semakin meningkatnya pula tindak pelanggaran hak 
asasi manusia terhadap pihak istri atau 
perempuan.  Permasalahan ini telah menorehkan rasa 
prihatain yang mendalam bagi pasangan antar bangsa 
yang  telah berupaya hidup serasi dan bahagia penuh dengan 
harapan walau jalan mereka penuh dengan segala rintangan.   

Menurut data tahun yang lalu jumlah perempuan asing 
yang menikah dengan pria Korea tercatat mencapai 
19214.  Dan telah tercatat pula bahwa sejak tahun 1990 
sampai 2003 wanita asing menikah dengan pria Korea 
sejumlah 102.168 orang.  Jumlah ini termasuk  8,5 % dari 
total pasangan menikah di Korea.  

Umumnya sang istri yang merupakan orang asing sering 
menderita menanggung beban pernmasalahan baik yang 
berupa perlakuan kasar dan semena-mena baik oleh sang 
suami ataupun keluarganya.  Proses komunikasi; adaptasi dan 
asimilasi yang mengarah pada harmonisasi suatu keluraga 
sering terhambat oleh faktor bahasa. Yang membuat 
permasalahan semakin rumit lagi adalah permasalahan 
keluarga akan berdampak pada anak-anak mereka.  

Mengingat segala permasalahan tersebut  pihak pemerintah 
dari pasangan perempuan menghentikan prosesi perkawinan 
seperti itu.  Pemerintah philipina telah membuat dan 
menyebar surat peringatan resmi terhadap adanya pernikahan 
Internasional.  sementara itu pihak pemerintah Vietnam juga 
telah mengacam akan menindak tegas dengan acaman 
hukuman berat terhadap para Agency ilegal pernikahan 
internasional.  Merespon hal ini hendaknya pihak 
pemerintahan Korea juga turun tangan untuk mengatasi 
adanya agency ilegal pernikahan Internasional yang dirasa 
tidak bermoral di Korea.    

Berdasarkan permasalahan tersebut akan dibuka sebuah 
lembaga bagi para wanita migran dan pasangan keluarga 
berbeda bangsa berserta anak mereka(EULIM).  Lembaga ini 
bernaung dibawah FWR dan akan aktive mulai tanggal 9 
maret 2005.  Kami berharap EULIM akan bisa ambil bagian 
dalam rangka mengatasi semua permasalahan yang 
berhubungan dengan pasangan antar bangsa dan anak mereka 
secara damai dalam system masyarakat Korea.  Selebihnya 
kami berharap bukan hanya tentang hak asasi wanita migran 
saja namun juga keberadaan dan peran mereka dalam 
membentuk masyarakat multi budaya di Korea.  Disamping 
itu juga anak-anak mereka bisa hidup normal tanpa adanya 
diskriminasi karena latar belakang orang tua mereka.  
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♦♦♦LOKAL NEWS ♦♦♦   
 

Deportasi Berbau Diskriminasi  
 

Telah terungkap suatu kenyataan bahwa pekerja ilegal di 
Korea telah diperlakukan berbeda berdasarkan dari mana 
mereka berasal.  Sifat kebijakan membedakan yang 
dilakukan pemerintah Korea ini tidak lepas adanya pengaruh 
budaya yang berakar dari suatu kepercayaan yang telah 
turun-tumurun dari nenek moyang mereka.  Kepercayaan 
tersebut adalah Toadisme.  Kepercayaan ini mengajarkan 
adanya pembedaan antar umat manusia berdasarkan kelas 
keturunan.  

Yenga (35) seorang pekerja migran asal Myanmar, telah 
bekerja disebuah perusahaan di Hwaseong Gyonggy sejak 
tahun 2002.  Selama bekerja Yenga mengalami penyakit 
katarak.  Untuk menyembuhkan penyakit tersebut Yenga 
telah mendapatkan operasi mata sebanyak 3 kali sejak tahun 
2002 sampai 2004. Namun sialnya saat menunggu operasi 
tahap akhirnya Yenga ditangkap polisi imigrasi karena masa 
berlaku visanya habis.   

Melihat penderitaan Yenga seperti itu Migran Shelter di 
Bucheon telah mengajukan surat permohonan yang 
dilengkapi surat keterangan dokter kepada pihak kehakiman 
untuk bisa memberikan perpanjangan waktu tinggal kepada 
Yenga agar dia bisa melakukan operasi penyembuhan 
terakhirnya.  Namun tak ada tanggapan sama 
sekali.  Walaupun dengan jamina uang 10 juta won yang 
diajukan oleh selter pihak pemerintah tidak bergeming 
dengan  prinsipnya yaitu mendeportasi Yenga.  Memang 
malang nasib Yenga pada bulan desember lalu dia harus 
pulang tanpa sempat mendapatkan oeperasi terakhir untuk 
matanya.   

Tidak seperti halnya pekerja asal Jepang atau Amerika yang 
dapat recomendasi dan pulang secara prosedural.  Pekerja 
migran ilegal asal Negara-negara sedang berkembang sering 
dipulangkan secara mendadak tanpa proses 
identifikasi.  Algo (33) Pekerja asal Banglades, mengalami 
nasib sial. Dia bermaksut akan mengurus uang gantunganya 
di kantor tenaga kerja namun setelah pihak kantor 
mangetahui visanya habis mereka segera menangkap Algo 
dan memulangkanya dengan tanpa adanya penyelesaian gaji 
dengan perusahaan.   Park Seon-hee seorang konselor dari 
Selter Seol menyatakan bahwa banyak pekerja migran 
terhambat untuk pulang karena adanya gaji yang belum 

terbayar.  Untuk itu Dia mengusulkan agar supaya 
diadakanya suatu sistem yang tepat untuk mengatasi gaji 
molor sebelum melaksanakan proses deportasi.   

Sebuah yayasan yang peduli dengan nasip pekerja migran 
ilegal, mengungkapkan bahwa pekerja ilegal berkulit putih 
mendapatkan perlakuan yang prosedural.  Mereka 
kebanyakan mendapatkan rekomendasi untuk pulang 
meninggalkan Korea.  Sementara pekerja yang berkulit gelap 
sering mendapatkan perlakuan dan pemulangan secara kasar 
dan pelecehan hak asasi.  Sagol asal pakistan telah ditahan 
pihak immigrasi karena ketahuan bekerja tanpa menngunakan 
visa kerja.  Meskipun dia seorang yang memiliki dokumen 
tinggal di Korea resmi dia  harus megalami hidup di sel 
penjara selama 8 hari sebelum pemutusan perkara. 
(Kyunghyang Shinmmun 2005-02-23 )  

  
Jaksa Menuntut Pemerintah  

Untuk Membayar Ganti Rugi  
Atas Pelecehan Hak Asasi Pekerja Ilegal 

 
Hong Seong-gu seorang jaksa yang menangani kasus nomor 

26 telah berpihak pada penuntut yang seorang pekerja ilegal 
dengan memutuskan tuntutan agar pemerintah membayar 
konfensasi sebesar 2 juta won pada tanggal 13 maret.  Si 
penuntut yang seorang pekerja ilegal bernama Ogubona asal 
Nigeria sebelumnya telah ditahan di penampungan pekerja 
ilegal di Hwasung untuk menunggu prosese 
pemulangan.  Merasa bahwa hak asasinya dilanggar selama 
berada ditahanan maka Ogubona megajukan tuntutanya 
kepada pihak pengadilan dan yang bertanggung jawab atas 
perbuatan ini secara tidak langsung adalah pihak pemerintah 
Korea.  
Pihak pengadilan megatakan bahwa pembatasan Hak asasi 

manusia hanya boleh dilakukan berdasarkan  ketentuan 
hukum.  Menurut lembaga perlindungan orang asing 
pemborgolan, dan penahanan dalam sel yang terisolasi 
terhadap Ogubona adalah merupakan tindakan yang tidak 
mengindahkan undang-undang immigrasi.  Disamping itu 
pengambilan gambar yang tanpa persetujuan sipenuntut juga 
merepakan sebuah pelanggaran.  Karena peristiwa ini terjadi 
dan dilakukan oleh perangkat negara maka secara otomatis 
pihak pemerintah Korea bertanggung jawab penuh atas kasus 
ini.     
Ogubona ditahan dan terancam deportasi karena kasus 

penyerangan petugas penjara.  Ogubona menyerang petugas 
dengan menyiramkan air dan melemparkan botol kearah 
petugas penjara yang sedang mencoba mengambil gambar 
para tahanan.  Akibatnya dia mendekam dalam sel terasing 
selama 3 hari dan selanjutnya menjalani penahanan selama 5 
bulan.  
Menanggapi pernyataan jaksa penuntut pihak pemerintah 

yang dalam hal ini mentri kehakiman mengatakan bahwa 
pemborgolan dan pengeselan adalah tindakan yang sah karena 
akhir-akhir ini dewan perwikalan rakyat telah mengesahkan 
adanya undang-undang keimmigrasian yang membolehkan 
adanya penggunaan borgol, tali pengikat dan pengeselan 
terhadap pesakitan ( tahanan).  Namun pihak pengacara dari 
Ogubona akan  mengajukan pernyataan keberatan dan 
banding atas undang-undang tersebut. (Hankyere,2005-03-13)  
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Gaji Molor Akan Berbunga 40 %  
 

Mulai bulan July perusahaan yang menunda gaji pekerja 
harus membayar gaji tersebut berikut dengan bunga yang 
sebesar 40%.  Hal ini pernyataan undang-undang baru yang 
dikeluarkan oleh pihak mentri tenaga kerja.  Bunga yang 
ditanggungkan kepada pihak pengusaha ini diargumentasikan 
dengan adanya penundaan bunga uang gaji yang tertunda itu 
sendiri.  Namun perkiraan bunga bank ini hanya masih 
dalam taksiran semata sedang jumlah kongkritnya masih 
perlu adanya musyawarah antar pekerja dan pihak menejer 
dengan penyesuaian bunga di negara kita dan luar 
negeri.  Menurut perkiraan bunga ini akan lebih besar dari 
pada bunga rata-rata dipasar terbuka.   

Nantinya dalam pengurusan gaji tertunda ini biaya 
pengadilan akan ditanggung oleh pihak penuntut 
(pekerja).  Bagi pengusaha yang menunda gaji sekarang 
akan dikenakan  hukum kurungan tidak lebih dari 3 tahun 
dan denda tidak lebih dari 2 juta won.  Dalam hal ini pihak 
pekerja harus berani menuntut pengusaha secara hukum.   

Adanya perubahan aturan dan kebijakan diatas 
dimaksudkan agar terjadi adanya efektifitas proses 
pembayaran gaji.  Karena bila pengusaha terpaksa menjalani 
tindak kriminal karena penundaan gaji maka jelas proses 
pembayaran akan menjadi sangat sulit dan rumit.  Namun 
bagimanapun juga pihak departement tenaga kerja akan tetap 
menindak tegas para pengusaha yang dengan sengaja dan 
terbiasa menunda-nunda gaji pekerja  secara hukum 
peradilan.( CBS, 2005-03-07)  
 

 
♦♦♦KONSULTASI♦♦♦ 
 

Saya Menggunakan Asuransi Keesehatan 
Teman Untuk Berobat 

 
Nama saya adalah Jeon dan saya adalah seorang tenaga 

kerja ilegal.  Di bulan Februari 2004 lalu, saya mendapatkan 
kecelakaan saat bekerja yang mengakibatkan luka pada mata 
kanan saya.  Pada waktu itu saya mendapatka perawatan 
dengan menggunakan asuransi kesehatan teman kerja 
saya.  Dokter yang yang menangani dan merawat saya 
mengatakan bahwa mata saya perlu dioperasi.  Namun saya 

memutuskan tidak mau dioperasi saat itu karena saya tak 
mampu membayar biayanya yang sangat mahal dan tak 
terjankau bagi saya.  Akibatnya saya kehilangan pandangan 
pada mata saya yang luka dan celakanya saya tidak 
mendapatkan konfensasi.  Yang ingin saya tanyakan adalah 
apakah ada kemungkinan bagi saya untuk bisa melakukan 
operasi dan mendapatkan konvensasi dari asuransi 
kesehatan ? Sementara saat ini saya juga telah pindah kerja 
ditempat lain.   

 
J Meskipun anda telah pindah dari perusahaan dimana anda 
mendapat kecelakaan anda masih teap bisa mendapatkan 
perawatan dengan jaminan asuransi kesehatan.  Jika anda 
ingin mendapatkan perawatan dengan biaya dari asuransi 
kesehatan maka anda harus mendaptarkan atas nama anda 
sendiri.  Adalah tindakan yang sangat memalukan bila anda 
menggunakan asuransi teman anda dan sangat repot bagi anda 
saat ini untuk melanjutkan perawatan anda.  Untuk itu yang 
perlu anda lakukan saat ini adalah mengubah nama teman 
dengan nama asli anda dalam data perawatan dirumah 
sakit.  Hal ini memang sangat riskan karena ada 
kemungkinan anda dan teman anda akan didenda karena telah 
menyalahi aturan. Disamping itu anda juga harus 
menghubungi jawatan asuransi dan menjelaskan bahwa semua 
yang terja di adalah kehendak dari pihak Ex-perusahaan 
anda.  Bila anda berhasil melakukan hal ini maka anda akan 
bisa mendapatkan asuransi kesehatan atas nama anda.  

Hal penting yang perlu diingat adalah,  menggunakan 
asuransi kesehatan orang lain adalah sangat 
berbahaya.  Kadang-kadang asuransi kesehatan ini digunakan 
untuk mebayar biaya perawatan yang sangat mahal.  Bila 
mana anda diketahui telah menggunakan asuransi kesehatan 
teman anda anda dan teman anda tersebut sama-sama akan 
didenda.  Asuransi kesehatan yang telah digunakan orang lain 
bisa tidak berlaku lagi bagi pemilik aslinya.  

Meskipun hanya satu orang pekerja perusahaan wajib 
membuatkan asuransi kesehatan bagi pekerja 
tersebut.  Asuransi kesehatan adalah hak bagi semua 
pekerja.  Untuk itu minta hak anda untuk mendapatkan 
asuransi tersebut.  Jika anda sakit dan kawatir akan biaya 
yang sangat tinggi maka hubungi bagian konsultasi dirumah 
sakit tersebut dimana anda bisa mendapatkan discoun 
atau  keringanan biaya.  
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♧♣♧♣  Check Medical ♧♣♧♣ 

☞tanggal 17-4 April 2005 

☞Jam 1 siang-5 sore 

☞di FWR 3F(jeonpo 2 dong, PUSAN) 

☞Check medical melipuh 

 

-test darah 
-kencing 
-x-ray 
-gig 
 
 
 
 
 
 
 
 
※Untuk tenaea ilegal tidak perlu khawatir 
untuk medacal 
 
※Pada hari medical di harap kan 
sebelumnya untuk tidak makan supaya hasil 
lebih baik 

  


