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Tepatnya tanggal 24 April sebuah serikat pekerja asing 
(migran ) yang bernama Equality Trade Union Migran 
Branch telah mengadakan musyawarah besar 
untuk  memutuskan adanya pembubaran serikat lama dan 
membentuk dan menerapkan serikat yang  baru " Seol-
Gyonggi-Incheon Migran's Trade Union" (MTU).  Dalam 
acara itu hadir sekitar 20 orang pekerja migran.  

Mr Anwar Hossain asal Banglades telah  dipilih sebagai 
ketua dari serikat baru tersebut.  Sebelumnya Mr Anwar 
telah bekerja sebagai seorang menejer di Equality Trade 
Union.  Serikat pekerja Migran ini merupakan badan yang 
berhubungan sangat erat dengan Serikat pekerja Korea 
(KCTU) dalam operasionalnya.  Pimpinan dari serikat 
pekerja migran baru ini secara tegas telah mengungkapkan 
bahwa tujuan dari dibentuknya serikat ini adalah memberikan 
wadah perjuangan bagi para pekerja migran untuk 
mendapatkan hak mereka sebagai manusia dan 
pekerja.  Secara empiris arah perjuangan yang diambil saat 
ini adalah ada kebebasan pekerja migran untuk bisa pindah 
atau memilih pekerjaan yang sesuai dengan mereka dan 
terciptanya pelaksanaan EPS secara menyeluruh.  

 
Dibentuk pada bulan Mey 2001 lalu, serikat pekerja yang 

lama  hanya merupakan suatu kelompok aktivis pekerja 
migran kecil yang bernaung dibawah Equality Trade Union 
yang bekerja sama dengan Democratic Labor 
Federation.  Dirasa selama ini ukuran dan kapasitas serikat 
lama tidak bisa berkembang dan kurang mampu meberikan 
peran yang berarti dalam perjuangan,  maka diputuskan 
untuk adanya perbaikan dengan upaya untuk berdiri secara 
mandiri.  Pondasi perjuangan serikat pekerja yang baru ini 
berinspirasi dari aksi mogok selama 380 hari di depan 
Myeongdong Cahtedral pada tahun 2003-2004. Aksi tersebut 
bertujuan menuntut pemerintah untuk memberikan proses 
legalisasi bagi pekerja ilegal.  

Meskipun pihak KCTU menyambut baik dari prakarsa 
pembentukan serikat pekerja migran tersebut namun pihak 
lain dalam hal ini adalah KSFB memberikan respon yang 
dingin.  Sebagai ungkapan tidak setujunya pihak KSFB 

memberikan argumentasi bahwa dengan adanya seikat pekerja 
migran tersebut maka akan berdampak negative terhadap 
perusahaan kecil dan menengah dengan indikasi 
meningkatnya biaya usaha yang pada akhirnya berdampak 
pula pada pasar kerja domestic.  

Pihak departemen ketenaga kerjaan menyatakan bahwa 
pada dasarnya pekerja migran resmi secara undang-undang 
bisa membentuk adanya serikat pekerja.  Dalam 
pemberitaan  harian MunhwaIlbo  pada tanggal 25 April 
seorang pejabat tinggi dari departemen tenaga kerja berkata " 
Jika pekerja masuk melalui sistem EPS maka mereka secara 
otomatis akan diterima sebagai pekerja resmi secara hukum 
pekerja", kemudian lanjutnya " Dan bila mereka membentuk 
suatu serikat pekerja maka pihak kami akan memberikan 
pertimbangan secara positive, namun pihak kami akan 
memberikan pertimbangan terbalik bila serikat tersebut di 
bentuk oleh pekerja ilegal untuk tujuan politik ". Lebih lanjut 
dia berkata bahwa serikat pekerja yang dibentuk oleh pekerja 
ilegal secara otomatis tidak akan diakui.  

Sementara itu pihak MTU dan KCTU bersitegas bahwa 
baik pekerja ilegal maupun resmi behak secara hukum untuk 
membentuk serikat kerja.  Hal ini harus diakui oleh 
pemerintah.  Disamping itu pekerja ilegal bagaimanapun juga 
merupakan pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan 
dalam undang-undang ketenagakerjaan. MTU telah 
menyampaikan laporanya kepada pihak departement tenaga 
kerja tentang  pembentukan serikat atau organisasi pekerja 
migran tersebut pada tanggal 3 Mey.  Menurut peraturan 
ketenaga kerjaan selama tidak adanya pelalaian terhadap 
pemberian informasi maka seharusnya pihak pemerintah 
menerima dan mengakui keberadaan serikat pekerja tersebut.   

Pekerja migran dikawasan metropolitan (seol dan 
sekitarnya) juga para pekerja lokal (pekerja Korea) sangat 
antusias dengan pembentukan serikat pekerja (MTU).  MR 
Shagor yang berdomisili di Gyeongnam berharap bahwa 
MTU dapat menjadi serikat pekerja yang bersipfat lebih luas 
dan mencakup seluruh kawasan negara Korea dan di 
kemudian hari dia berharap pula bisa bergabung dengan MTU.  
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Tabloid ini kami distribusikan gratis untuk anda dimana saja 
anda berada. Bahkan Asosiasi Asingpun bisa meminta kepada 
kami kapan saja. Tinggal kirim alamat beserta perangko 
balasan, Akan kami kirimkan melalui pos tiap edisi, Juga bagi 
anda yang berminat mengirimkan karya tulis anda, bisa dikirim 
melalui e-mail atau fax. Tidak lupa dengan ucapan terimakasih 
sekali. Tabloid ini terbit tiap empat minggu skali.. 
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Pekerja Asing Kibarkan Bendera 
 "Serikat Pekerja Migran" (MTU)  
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WWaawwaannccaarraa  DDeennggaann  AANNWWAARR    

""  PPIIMMPPIINNAANN  MMTTUU""    
 
 
Tanya : Apakah yang melatar belakangi pembentukan 

MTU ?  
Anwar : Karena keberadaan serikat pekerja lama kurang 

bisa berkembang dalam bentuk cabang yang berada dibawah 
naungan Equality Trade Union Gyeonggy.  Sementara itu 
pekerja harus mempunyai lembaga yang independent sebagai 
wadah perjuangan untuk menyuarakan hak-hak mereka.  

Tanya : Saya pikir dalam pembentukannya MTU ini 
memerlukan waktu proses yang sangat panjang.  Bagai mana 
bentuk dan kronologi  persiapan tersebut ?  

Anwar :  Ide untuk membentuk suatu serikat pekerja 
timbul dalam benak kami saat kami melaksanakan aksi 
mogok didepan Kathedral Myeongdong.  Pada saat itu 
anggota  aksi kami terdiri atas : cabang serikat pekerja 
dibawah naungan Equality Trade Union, pekerja Nepal, 
migran lain secara individual, dan aktivis peduli migran. 
Melihat siutuasi seperti itu timbul niatan kami sejak tahun 
2004 lalu untuk mempersatukan kalompok-kelompok 
tersebut dalam satu wadah yang resmi.  Setelah aksi tersebut 
kami yang terdiri dari banyak kelompok dan perorangan 
pekerja migran tersebut sering mengadakan pertemuan secara 
rutin hingga akhirnya terbentuklah wadah tersebut (MTU).  

Tanya : MTU telah aktive pada tanggal 24 April 
sementara itu bagai mana hubungannya dengan Equality 
Trade Union ? dan sudahkah pucuk pimpinan MTU dipilih ?  

Anwar : Sebelum MTU terbentuk serikat kerja migran 
dengan istilah Equity Trade Union telah sepakat untuk 
membubarkan diri.  Sedangkan dalam hal pucuk pimpinan 
MTU,  pucuk pucuk pimpinanya adalah berada dalam Korea 
Confederation of Trade Union (KCTU).   

Tanya : Issu tentang hak asasi manusia dan perbaikan 
legalitas ( perlindungan hukum ) pekerja migran yang tinggal 
di Korea bukan hanya untuk kepentingan pekerja migran 
semata namun juga untuk pekerja Korea juga.  Dalam sudut 
pandang ini bagai mana menurut anda bila dibentuk suatu 
serikat pekerja yang tidak hanya secara khusus untuk pekerja 
migran saja namun juga mancakup pekerja asli Korea ?  

Anwar :  Titik berat dari pembentukan serikat pekerja 
migran yang bersifat independen ini adalah agar kami bisa 
dengan leluasa berjuang untuk mendapatkan hak dan 
kehidupan kami (migran)yang lebih baik sebagai 
pekerja.  Sementara itu kami pekerja migran terkadang 
mempunyai issu atau permasalahan yang sangat berbeda 
dengan pekerja Korae. Contohnya dalam masalah operasi 
tegas terhadap pekerja ilegal dan pemulangan secara 
paksa.  Hal itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya 
dengan pekerja Korea.  Namun bagaimanapun juga kami 
akan tetap bekerja sama dengan pekerja Korea.  

Tanya :  Siapa saja yang akan bekerja secara penuh dan 
dimana mereka bekerja ?  

Anwar :  Ada 4 personil yang akan bekerja secara fulltime 
di Kantor KCTU.  Mereka adalah : saya sendiri, seorang 
general menejer asal Nepal, seorang sebagai wakil pimpinan 
dari Banglades, dan seorang warga Korea sebagai deputy 
secretary General.  

Tanya : Ada berapa orang anggota dari MTU ini dan ada 
berapa orang pekerja ilegal yang menjadi anggotanya ?   

Anwar :  Anggota MTU ada 100 orang dan hampir 
separuhnya adalah pekerja ilegal.  Ya hampir dari 
kesemuanya anggota MTU adalah pekerja yang memegang 
Visa E 9 dari hasil legalisasi tahun 2003.  Dan pada bulan 
agustus mendatang mereka secara otomatis harus menjadi 
pekerja ilegal kembali.  Bagai manapun keadaanya, ilegal 
atau resmi kami akan tetap berjuang mempertahankan hak 
kami.      

Tanya : Apakah sebagian besar dari anggota MTU adalah 
mantan anggota Equity Union ?  

Anwar : tidak seluruhnya benar.  Memang ada anggota 
MTU merupakan mantan dari ETU-MB  namun ada banyak 
juga anggota baru dari luar itu dan jumlah mereka semakin 
meningkat.  Meningkatnya jumlah keanggotaan ini tidak lain 
adalah dari akibat adanya aktivitas demo di sekitar wilayah 
ibu kota (Seol) dan program pertemuan dengan pekerja 
migran yang dilakukan secara rutin.  

Tanya :  Bukankah anda mengalami banyak beban dalam 
menjalankan aktifitas dalam MTU dengan status ilegal ?  

Anwar :  Ya.  Namun bagai manapun 
juga  MTU � harus menjadi lembaga perjuangan yang 
terbuka dengan maksud tidak berjuang secara sembunyi-
sembunyi dan tentu harus ada yang memimpin dalam 
pergerakanya.  Walaupun nanti saya harus terpaksa 
meninggalkan Korea, MTU harus tetap ada dan secara pasti 
orang lain akan menggantikan saya memimpinnya.  

Tanya : Ada laporan bahwa pihak departemen tenaga kerja 
tidak menginjinkan adanya serikat pekerja yang dibentuk oleh 
pekerja ilegal ?  Dan sudahkah anda mendapatkan keterangan 
dari hasil pengajuan permohonan secara resmi  untuk 
membentuk serikat pekerja ini ?      

Anwar :  Saya yakin kami akan mendapatkan izin resmi 
untuk itu besok.  

Tanya  : Apakah rencana dimasa mendatang bila MTU 
secara resmi berjalan ?  

Anwar : Karena kami sedang sibuk mempersiapkan 
peringatan hari jadi MTU saat ini maka kami belum bisa 
memberikan keterangan secara pasti rencana kedepan 
MTU.  Namun yang jelas untuk tahap awal MTU 
merencanakan untuk mengembangkan dan memperkokoh 
struktur tubuh serikat pekerja ini dengan jalan secara aktive 
mengikuti setiap pertemuan nasional yang mempunyai 
relevansi dengan perjuangan MTU, yang diadakan oleh 
KCTU yang akan berlangsung pertengahan akhir tahun depan 
ini.  

Tanya : Apakah anda mengalami kesulitan dalam 
menjalankan aktivitas ini ?  

Anwar : Pada awalnya, terutama dengan status saya yang 
ilegal, maka gerakan saya amatlah terbatas.  Kesulitan kedua 
adalah masalah komunikasi dari anggota kami yang terdiri 
dari bermacam suku bangsa.  

Tanya : Apakah rencana kedepan atau jangka pendek 
MTU ?  

Anwar  :Kami akan terus berjuang untuk membela hak 
pekerja migran.  Dan menurut penilaian saya perjuangan ini 
akan memberikan hasil yang lebih baik.  Menurut dugaan 
saya bila kebijakan EPS mengalami kegagalan pemerintah 
akan tetap mengambil sebuah solusi dengan melakukan 
operasi dan pemulangan paksa dalam mengatasi permasalahan 
para pekerja ilegal.  Sebagai mana telah banyak terbukti 
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tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini hanya 
membuahkan kesuburan tindak pelanggaran hak asasi 
pekerja ilegal yang tentu akan memperburuk kredibilitas 
Korea dimata Dunia.  Saya amat yakin kami bisa 
mendapatkan hak mereka melalui perjuangan.  Adapun cita-
cita perjuangan yang kami agendakan adalah : adanya 
kebebasan pindah perusahaan, legalisasi pekerja ilegal, tidak 
adanya hak pembedaan kebangsaan dalam proses pembuatan 
perjanjian kerja sama, adanya jaminan 3 macam hak dasar 
pekerja.  

Tanya :Apakah anda punya pesan kushus pada para 
pekerja migran di Korea ?  

Anwar : Ada sekitar 70 % dari jumlah keseluruhan pekerja 
migran di Korea, tinggal di wilayah Gyeonggi-Seol.  Dan 
sisanya banyak tinggal diwilayah metropolitan dan 
di  pelosok Korea. Kita semua tahu bahwa banyak diantara 
para pekerja migran menderita mengalami banyak 
permasalahan.  Namun saya menghimbau, janganlah 
memecahkan permasalahan seorang diri ! karena Kami MTU 
siap membantu. Kita harus memperjuangkan hak kita.  Mari 
kita jaga dan tegakan hukum perlindungan hak tenaga kerja 
migran dengan semangat solidaritas kita bersama.  Meskipun 
MTU saat ini masih berlingkup sekitar kawasan Metropolitan 
namun kami akan berkembang keseluruh Korea.  Kami akan 
secara rutin mengadakan pertemuan dengan pekerja migran 
dan berharap para pekerja migran tertarik dan mendukung 
MTU.  
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Dia adalah seorang aktivis 

selama sebagai mahasisw di 
Banglades.  Dia juga seorang 
pemain sepak bola yang 
handal.  Anwar masuk Korea 
menggunakan visa Touris pada 
tahun 1996.  Dia 
termasuk  pekerja migran 
Banglades pertama di 
Korea.  Alasan anwar kerja di 
Korea adalah karena 
perkembangan ekonomi Korea 
terutama setelah menjadi tuan 

rumah dala penyelenggaraan Olympiade 1988.  Anwar 
berencana kerja di Korea selama 2-3 tahun dan kembali 
pulang segera kenegaranya.  Namun kenyataan mengatakan 
lain.  Dalam rentang waktu sedemikian itu Anwar tidak 
mampu mengumpulkan uang sejumlah yang dia harapkan 
bahkan jauh dari perkiraannya.  Meskipun dia harus bekerja 
extra keras.  Maka Anwar memutuskan untuk tetap tinggal 
dan bekerja di Korea.  Dan dalam kesempatanya di Korea 
hatinya terpanggil untuk membantu para pekerja migran 
lainya dalam mengatasi segala permasalahanya.  Pada 
awalnya (tahun 2002) secara kebetulan dia lewat di depan 
Gereja Katolic di Myeondong dan mendapatkan selebaran 
tentang permasalahan pekerja Migran dan hal itu amat 
menarik hatinya.  Selanjutnya dia memutuskan untuk 
bergabung dengan MIgran's Union branch of Equity Trade 
Union dan bekerja sampai sekarang.  Dan akhirnya Anwar 
menjadi pimpinan MTU.  
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Pertama-tama saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi 

dan saya lakukan, hal ini semata bukan maksud saya sengaja 
melibatkan para anggota MTU.  Saya terbukti telah dijebak 
dan saya tidak bisa menahan emosi saya.  Apa yang telah 
terjadi pada saya ini jelas merupakan tindakan agresif dari 
pemerintah dalam upaya menggagalkan terbentuknya MTU 
yang berjuang melawan kebijakan pemulangan terhadap 
pekerja migran secara paksa.  Namun saya tidak akan surut 
melangkah saya akan tetap berjuang melakukan perlawanan 
Kantor immigrasi nanti.  Dan saya berharap teman-teman 
seperjuangan jangan gentar tetaplah berjuang untuk 
kehidupan yang lebih berarti sebagai manusia dan 
pekerja.  Wujutkan impian untuk menadapatkan proses 
legalisasi "seru Anwar melalui telepon.  Anwar adalah 
pimpinan MTU  untuk wilayah Seol Gyeonggi dan 
Incheon.  Dia telah di tahan pihak imigrasi Cheongju.  

Mensikapi peristiwa ini MTU segera mengadakan 
pertemuan dengan KCTU pada tanggal 16 Mey jam 
11:00.  Dalam pertemuan itu semua unsur serikat pekerja 
tersebur telah melemparka tuduhan pada pihak pemerintah 
yang telah merencanakan siasat untuk melakukan 
penangkapan terhadap pimpinan dari KTCU tersebut.  Dalam 
drama penangkapan dini hari itu pihak pemerintah sengaja 
memobilisasi 5 unit kendaraan yang dipenuhi dengan 30 
personil petugas imigrasi.  Tindakan ini jelas merupakan 
sikap nyata pemerintah untuk menggagalkan adanya 
pembentukan serikat pekerja migran MTU.   

Kazim (41) asal Nepal yang merupakan kepala kantor dari 
MTU menjelaskan tentang jalannya peristiwa 
tersebut.  Menurut kesaksianya pada tanggal 13 Mey malam 
hari itu tampak olehnya Anwar sudah dalam keadaan diborgol 
disetasiun Tuksom.  Pada saat itu Anwar dikepung oleh 
sekitar 30 orang petugas.  Dan selanjutnya tepat jam 
01   tanggal 14 Mey Anwar dibawa kerumah 
tahanan.  Dalam peristiwa itu Anwar mengalami luka memar 
diseluruh bagian kepala tubuh dan kakinya.      

Shakil (30)  asal Banglades yang mengambil alih pimpinan 
sementara mengungkapkan bahwa pihak pemeritah telah 
mengeluarkan informasi ketenaga kerjaan tentang 
keanggotaan serikat pekerja pada tanggal 9.  Hal ini jelas 
merupakan  sikap nyata pihak pemerintah untuk melakukan 
upaya penggagalan terhadap MTU.  Dan tak terelakan lagi 
Anwar dengan paksa telah dibawa ke kantor 
immigrasi.  Lebih lanjut Shakil mengajak para pekerja 
migran yang lain untuk tetap berjuang melawan tindakan 
diskriminasi, rudapaksa, dan penindasan terhadap 400.000 
orang tenaga kerja migran di Korea.  

Shakil telah menghimbau pihak pemerintah 
untuk  mengakui hak para pekerja migran dan menghentikan 
upaya penggagalanya terhadap MTU, serta meminta untuk 
membebaskan Anwar.  Dia juga mengacam, bila pihak 
pemerintah tidak mengindahkan tuntutanya maka 
dengan  amat terpaksa MTU dan semua organisasi non 
pemerintah dan organisasi kemanusian lain di Korea akan 
melakukan unjuk rasa ANTI KOREA.  Sejauh ini pihak 
MTU yang didampingi oleh beberapa orang pengacara telah 
mengunjungi Anwar dirumah tahanan.  



������� � ��� 	 
 �	 � �  � 	 �� � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � �� ��� � � � �

Dalam sebuah acara jumpa perss sebanyak 10 orang yang 
merupakan para pimpinan dari organisasi kemanusian yang 
berbeda telah menyampaikan sikap solidaritasnya untuk 
berupaya membebaskan Anwar dan melindungi keberadaan 
MTU.  Terwujudnya proses legalisasi, bagai manapun juga 
akan menjadi topik yang hangat dalam masyarakat Korea.  

Wakil pimpinan KCTU, Shin Seung -chul, mengatakan 
bahwa dia merasa prihatin dan menyesal atas kejadian yang 
menimpa para pekerja migran yang selalu manjadi target 
bulan-bulanan petegas karena status mereka yang 
ilegal.  Dia mengungkapkan lebih lanjut bahwa pihaknya 
akan terus mengadakan gerakan kampanye untuk 
memperkokoh keberadaan MTU.  Disamping itu KCTU juga 
akan menggalang kelompok pendukung untuk melawan 
upaya pemerintah yang akan menindas dan menggulingkan 
MTU.   

Setelah melaksanakan jumpa Perss organisasi pembela 
hakasasi pekerja mengadakan pertemuan untuk merumuskan 
tindakan perlawanan.  Gerakan yang diagendakan adalah 
akan mengadakan demo di depan kantor immigrasi Seol pada 
tanggal 19 dalam ranka memprotes keras adanya target 
penangkapan.  Dan lebih jauh mereka akan 
mempermasalahkan kasus tentang perlakuan pemerintah 
yang menyimpang ini ke ILO (organisasi buruh dunia) 
UNHCR  (badan dunia dibawah PBB yang mengurusi 
masalah pengungsi.   Disamping itu mereka juga akan 
mencari pendekatan sistematis baik dari dalam maupun luar 
negeri, dengan mebangkitkan simpati internasional terhadap 
tindakan diskriminsasi pemerintah Korea terhadap pekerja 
migran.  Perwujutan upaya ini adalah dengan menggalang 
solodaritas bersama di dalam negeri (Korea) untuk 
melakukan demo protes terhadap pemerintah secara terbuka.  

Pimpinan MTU " Anwar " sekarang sedang menjalani 
penahanan di sell pengasingan.  Dan menurut laporan pihak 
pembela telah mengajukan tuntutan untuk memberikan 
perawatan yang layak terhadap luka yang diderita oleh 
Anwar.  Disamping itu pihak pembela menghendaki Anwar 
didampingi oleh seorang pengacara dalam menjalani 
investigasi, dan menolak untuk mendapatkan proses 
investigasi secara sepihak.             

Semetara itu, berkenaan dengan proses  permohoman 
pembentukan serikat pekerja, yang telah diajukan pada 
tanggal 9 Mei, pihak departemen tenaga kerja meminta daftar 
nama para anggota dan alamat mereka serta Detail tentang 
general meeting paling lambat tanggal 20 Mey.  
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Dalam sebuah wawancara dengan pihak bagaian 
penaganan masalah pekerja migran terungkap bahwa selama 
ini pihak immigrasi menggunakan siasat dengan 
memanfaatka pekerja migran ilegal lain untuk mengkianati 
teman-teman sesama pekerja ilegal.  Modus operandi yang 
diterapkan ppihak immigrasi adalah menjajikan kebebasan 
salah seorang pekerja migran ilegal yang telah tertangkap, 
mila dia mau menunjukan dimana para pekerja migran ilegal 
yang lain bertempat dan bekerja.  Nguyen Thin (nama 
samaran) 31, pekerja ilegal asal Vietnam, pada tanggal 21 
Mei telah dilaporkan telah memberikan informasi 18 orang 
ilegal lain.  

Saat ditemui  Nguyen mengaku bahwa dia tertangkap pada 
tanggal 11 Mei yang lalu.  dan selama ditahanan dia ditawari 
kebebasan oleh petugas bila ia mampu menunjukan secara 
benar dimana keberadaan pekerja migran ilegal lain berada, 
paling sedikit 20 orang.  Mendapat tawaran seperti itu tanpa 
pikir panjang dia setuju dan langsung memberikan informasi 
tentang keberadan sebuah pabrik yang mempekerjakan 
sebanyak 18 oran pekerja ilegal.  Petugas menepati janjinya 
dan memberikan jaminan bahwa dia dapat bebas di 
Korea.  Diluar dugaan Nguyen walupun dia bebas dari 
kejaran petugas namun dia tidak bisa lepas dari rasa benci 
teman-temannya yang telah merasa dikianati.  Akibat 
perbuatanya itu dia mendapat ancaman dari teman-teman 
pekerja ilegal yang lain.  

Menurut laporan JCMK  sudah ada 9 orang diluar 18 orang 
ilegal yang tertangkap karena Nguyen, telah dipulangkan 
dengan paksa.  Sementara siasanya masih meringkuk diruang 
tahanan Immigrasi Hwasung. Melihat kenyataan pahit yang 
menimpa pekerja ilegal itu pihak JCMK mencoba 
menyampaikan permohonan untuk tidak memberikan 
pemulangan secara paksa.  Selebihnya JCMK juga telah 
mengkritik pemerintah yang telah menggunakan siasat busuk 
diatas.  Siasat tersebut menggambarkan bahwa pemerintah 
bersikap layaknya seperti rezim militer yang tak bermoral. 
dan sebagai dampaknya pakerja migran yang terpaksa 
menjadi pengkianat bagi teman-temannya hidupnya menjadi 
tidak aman.  Memang sungguh tidak manusiawi.   

Merespon hal tersebut diatas pihak Immigrasi Seol 
mengatakan bahwa pihaknya memberikan kebebasan kepada 
Nguyen Thin, karena dia telah berjasa membantu menunjukan 
dimana pekerja ilegal lainya berada.  Dan atas bantuanya 
pihaknya telah berhasil menangkap 14 orang pekerja ilegal. 
Namun pembebasan Nguyen Thin itu sendiri hanya berlaku 6 
bulan saja. (Hankyoreh 2005-04-21)  
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Nama saya Jeon asal china dan saya memegang Visa E 
9.  Saya mengalami kecelakaan saat bekerja dan telah 
mendapatkan perawatan dan santunan dari asuransi 
kesehatan.  Namun dalam proses penyembuhan dan 
perawatan luka yang saya derita perlu waktu yang panjang, 
dan sialnya visa saya segera keburu habis masa 
waktunya.  Saat ini saya sedang binggung dan takut bila saya 
harus terpaksa menjadi pekerja ilegal.  Karena saya lihat dan 
dengar banyak para pekerja ilegal yang tertagkap pihak 
immigrasi yang sedang gencar melaksanakan operasinya.  

 

J Jika anda sekarang dalam masa perawatan dokter dengan 
santunan asuransi kesehatan sampai saat ini, anda dapat 
segera melapor ke pihak immigrasi untuk mendapatkan Visa 
jenis G1.  Visa ini hanya bermanfaat dalam jangka waktu 
tertentu saja.   

Untuk mengajukan permohonan jenis visa ini sebelumnya 
anda harus minta surat keterangan bahwa anda benar-benar 
mengalami kecelakaan dan perlu perawatan lebih 
lanjut.  Surat keterangan ini anda minta ke pusat pelayanan 
assuransi kesehatan tenaga kerja Korea.  

  


