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Pihak pemerintah Korea dalam hal ini departemen 
kehakiman telah meutuskan memberhentikan pengiriman 
TKI melalui sistem EPS yang mulai berlaku awal bulan 
Juni ini.  Pihak kehakiman mengatakan bahwa mulai 
tangagal 12 Juni nanti pihak Korea akan menghentikan 
pemberian ijin dan upaya mencarikan perusahaan bagi 
calon tanaga kerja dari Indonesia.  

 
Sejak bulan Maret lalu pemerintah Indonesia telah 

mengirimkan 500 orang tenaga kerja melalui EPS namun 
kedatangan mereka terlambat 3 bulan dari waktu yang 
telah ditentukan pihak Korea.  Idialnya menurut pihak 
Korea sebulan setelah visa turun calon pekerja harus 
segera diberangkatkan.  Namun pada kenyataanya selama 
ini calon pekerja baru datang setelah 50 atau bahkan 60 
hari.  

 
Akibat dari molornya proses pemberangkatan tersebut 

banyak perusahaan kecil dan menengah yang telah 
mengambil tenaga dari Indonesia mengalami kerugian 
karena kekurangan tenaga.   

 
Selain itu pihak Indonesia tidak merespon atau bisa 

bekerja sama dalam penerapan kebijakan pemerintah 
Korea.  Kebijakan itu adalah pemberian prioritas masuk 
kembali bagi pekerja ilegal yang telah pulang secara suka 
rela. Kenyataanya pekerja yang telah pulang secara suka 
rela sama sekali tidak mendapatkan perlakuan yang 
diharapkan pihak Korea selama di Indonesia.  Mereka 
mendapatkan kesulitan dalam  mengurus segela sesuatu 
untuk bisa masuk kembali ke Korea.  Hal ini berdampak 
ribuan pekerja ilegal Indonesia menolak untuk pulang 
secara suka rela dan hal ini merupakan masalah bagi pihak 
Korea dalam upaya mengatasi pekerja ilegal.   

 
Pihak kehakiman Korea telah menyadari bahwa semua 

kasus tersebut berpangkal pada  kebejatan klasik yang 

dilakukan para pialang pekerja Indonesia.  Untuk itu pihak 
Korea menghendaki pihak pemerintah Indonesia untuk 
dengan segera membenahi segala prilaku buruk dan tak 
bermoral tersebut.   

 
Merespon hal ini pihak Indonesia juga telah berjanji 

untuk segera memperhatikan para pekerja yang telah 
pulang secara suka rela dan telah mendapatkan 
rekomendasi dari pemerintah Korea untuk bisa masuk 
kembalik ke Korea.  Namun selain itu pula pihak 
pemerintah Korea juga mendesak pemerintah Indonesia 
untuk megatasi keterlambatan dalam pengiriman tenaga 
kerjanya.   

 
Menurut Yi Chae-pil seorang petugas dalam pembuatan 

kebijakan di kantor kehakiman (MOL) 
mengatakan  bahwa sangsi terhadap Indonesia ini akan 
berlaku terus sampai pihak Indonesia bisa mengatasi segala 
permasalahan tersebut.   Dan kepada pihak perusahaan 
yang telah memesan tenaga dari Indonesia akan dibantu 
untuk mendapatkan tenaga dari negara lain.  

(Yonhap News 2005.6.12)  
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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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Pemerintah Korea Menghentikan Pengiriman Tenaga  
Kerja Indonesia Melalui EPS  
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SSSEEERRRIIIKKKAAATTT   KKKEEERRRJJJAAA   MMMIIIGGGRRRAAANNN      
����

Sebuah serikat pekerja yang terbentuk dari pekerja migran 
dengan jelas dan pasti akan kehilangan legitimasinya atau 
haknya untuk terbentuk.  Segalanya menjadi jelas setelah 
pada tanggal 5 Juni lalu pihak departement tenaga kerja 
mengirim kembali surat ijin pembentukan serikat pekerja 
untuk kawasan Seol, Kyeunggy dan Inchoen.  Penolakan ini 
menurut pihak depnaker karena hampir semua anggota dari 
serikat ini adalah tenaga kerja ilegal.  Serikat pekerja lokal 
yang perduli dengan pekerja migran mencela pemerintah atas 
kebijakanya yang telah menolak pembentukan serikat pekerja 
migran tersebut.  

Sebagai mana telah disinggung diatas dasar penolakan 
pembentukan serikat pekerja migran ini adalah karena para 
anggota dari serikat ini adalah pekerja ilegal.  " Bagi orang 
asing yang berstatus ilegal, mereka  tidak bisa mencari kerja 
dan pihak pemerintah tidak bisa menjamin mereka untuk 
mendapatkan tiga hak dasar sebagai pekerja," kata pihak 
depnaker.  

Alasan lain mengapa pihak depnaker menyimpulkan 
seperti tersebut karena pada dasarnya serikat yang dibentuk 
tersebut bukanya untuk melindungi pekerja namun bertujuan 
untuk mengupayakan adanya perbaikan dan menjaga kondisi 
kerja dari para pekerja ilegal.  Menurut peraturan undang-
undang ketenaga kerjaan pasal 2 nomor 4 menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan Serikat (union) adalah sekelompok 
pekerja yang telah secara sukarela bersatu bekerja sama 
untuk merencanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 
memperbaiki status ekonomi dan sosial mereka.   

Pihak depnaker mengatakan " Berkenaan dengan pekerja 
ilegal yang bekerja, kontrak kerja mereka bisa diberhentikan 
atau tidak sah menurut undang-undang ketenaga kerjaan 
yang telah disahkan.  Secara logis karena mereka tidak sah 
menurut undang-undang maka mereka tidak bisa 
mendapatkan tiga hak utama dalam undang-undang 
ketenagakerjaan ".  Lebih lanjut pihaknya menekankan " 
Menurut undang-undang standar buruh International untuk 
pekerja ilegal pemerintah ¬  negara lain menjamin gaji dan 
hak pekerja ilegal sesuai dengan hak mereka saat menajadi 
pekerja resmi. Namun mereka tetap tidak bisa mendapatkan 
hak dasar dalam UU ketenaga kerjaan".  

Pihak depnaker menegaskan bahwa UU ketenaga kerjaan 
adalah UU yang menjamin  hak dasar pekerja yang 
bersumber dari pemikiran dan pertimbangan rakyat.  Dan 
tentulah bila hanya untuk kepentingan untuk orang asing 
yang tinggal dan bekerja secara ilegal masyarakat tidak bisa 
membatu.  

Pada tanggal 22 bulan lalu para pekerja migran 
mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mengupayakan 
kebebasan ketua serikat kerja migran yang ditahan.(Daily 
Labor News)  

 
RRREEESSSPPPOOONNN   TTTEEERRRHHHAAADDDAAAPPP   PPPEEENNNOOOLLLAAAKKKAAANNN   

PPPEEEMMMEEERRRIIINNNTTTAAAHHH   AAATTTAAASSS   PPPEEEMMMBBBEEENNNTTTUUUKKKAAANNN   
SSSEEERRRIIIKKKAAATTT   KKKEEERRRJJJAAA   MMMIIIGGGRRRAAANNN      

 
Jeung Wong-Kyung, pimpinan serikat pekerja Korea 

berkata," Pemerintah telah lupa bahwa semua atau sebagian 
besar dari anggota serikat pekerja migran adalah para pekerja 
yang telah bekerja di Korea lebih dari 10 tahun,  untuk itu 
pihak kami akan segera mengajukan sebuah tuntutan secara 
hukum ke pihak pengadilan atas pelalaian yang dilakukan 
oleh pihak depnaker tersebut.  Walupun tanpa adanya surat 
pendirian secara resmi kenyataanya organisasi ini telah 
berkembang sesuai dengan perencanaan, oleh kerena itu kami 
akan terus tetap berjuang untuk mempertahankan hak mereka 
sebagai pekerja. "  

Woo-Sam-Yeol,  Direktur JCMK mengkritik sikap 
pemerintah dengan mengatakan bahwa, pihak kehakiman 
tentunya tahu tentang bagai mana nasib jadi pekerja ilegal, 
dan tentulah hal yang sudah wajar bila mereka membentuk 
sebuah organisasi : itu adalah hak dasar mereka sebagai 
manusia. " Saya bener-benar merasa prihatin atas sikap 
pemerintah terhadap mereka."  katanya.  Selanjutnya Mr 
Woo memberikan pernyataanya bahwa pihaknya akan 
mempublikasikan keberadaan Seikat pekerja Migran ini agar 
supaya segera mendapatkan proses pengesahan.  Dan dengan 
menggalang kerja sama dengan lembaga perduli Migran lain 
pihaknya akan mendesak pemerintah untuk membuat 
kebijakan yang lebih bersifat rasional bagi pekerja migran.  

Tepatnya jam 7:00  pagi tanggal 10 Juni bertempat di 
Gereja Myeongdong pihak Serikat pekerja Migran telah 
melakukan jumpa wartawan.  Dalam acara ini hadir 
organisasi-organisasi yang antara lain : FKTU, JCMK, 
People's Solidarity for Participation and Democrasy, Nation 
Wide Women Union, dan the Home for Human Right 
Movment dan lian-lain.  Acara ini bisa juga dikatakan 
merupakan sebauh wawancara dengan lebaga-lembaga sosial 
yang mencela segala kebijakan pemerintah yang tidak lebih 
hanyalah sebuah aktivitas perburuan manusia ( para ilegal 
anggota Serikat pekerja migran) dan tindakan penindasan 
terhadap sebuah organisasi pekerja Migran.  Para ahli yang 
yang terdiri dari para pengacara, penuntut, jury juga telah 
menyatakan sikap menentang terahadap segala keputusan 
yang telah diambil oleh pihak Depnaker.  Seorang pengacara 
dari partai Democratic Society berkata, " Pengadilan 
mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang 
ketenagakerjaan orang asing walaupun tanpa dokumen atau 
ilegal bila bekerja tetap dianggap sebagai pekerja.  Bila 
mereka dihukum Mereka hanya dianggap bersalah karena 
melanggar undang-undang keimigrasian.  Dari hal ini jelas 
karena pekerja ilegal adalah juga pekerja maka mereka juga 
berhak atas haknya sebagai mana pekerja resmi lainya selama 
mereka masih mempunyai ikatan kontrak kerja."  

Kang Seon-Tae seorang Profesor dari Universitas Han 
Yang menandaskan " Urusan ijin tinggal adalah urusan pihak 
immigrasi dan hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan hak 
mereka sebagai pekerja."  Sementara itu Kim Gae-hun 
profesor dari Universitas Han Reem, berkata,"  Meskipun 
mereka adalah ilegal namun mereka tetap berhak atas hak 
mereka sebagai pekerja, dan mereka juga harus mendapatkan 
hak atas undang-undang baru yang akan diterbitkan selama 
kontrak mereka  belum terputus akibat adanya operasi tegas 
dari pihak immigrasi."  

Demikianlah gambaran pro dan kontra atas keberadaan 
serikat pekerja migran.  Namun indikasi nyata saat ini 
menunjukan posisi dari serikat pekerja migran itu sendiri 
tanpak semakin memburuk dari hari kehari.  
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SSEEPPAARRUUHH  ((5522  %%))  PPEEKKEERRJJAA  AASSIINNGG  DDII  
KKOORREEAA  AADDAALLAAHH  IILLEEGGAALL    

  
Jumlah pekerja ilegal 

telah melebihi jumlah total 
pekerja resmi.  Menurut 
pihak kehakiman dan 
depnaker, berdasarkan 
data bulan April,  dari 378 
ribu pekerja asing di 
Korea, 174 ribu orang 
(47,4%) adalah pekerja 
resmi. Sementara itu 199 
ribu orang (52,6%) adalah 
pekerja ilegal.  Walaupun 

menurut data tahun lalu, dari 421 ribu pekerja asing 188 
(44,7 %) adalah pekerja ilegal.  Namun bagai manapun juga 
kenyataanya gelombang pekerja ilegal telah melebihi pekerja 
resmi.  

Meskipun pihak pemerintah telah melakukan peraturan 
yang ketat terhadap sekitar 46 ribu orang keterunan China 
untuk pulang segera secara sukarela sampai pada bulan Mei 
lalu,.  namun jumlah peningkatan pekerja ilegal tampak tak 
bergeming menurun.  Menurut analisa pekerja yang habis 
masa visanya enggan untuk pulang dikarenakan mereka 
kuwatir untuk sulit bisa masuk dan bekerja lagi di 
Korea.  Merespon kondisi ini pihak-pihak yang berwenang 
akan melakukan kerja sama untuk melaksankan tindakan 
yang lebih intesive dengan menciptakan peraturan yang lebih 
ketat di seluruh Korea.   

   
PPEENNGGGGAABBUUNNGGAANN  SSEEKKTTOORR--SSEEKKTTOORR  
SSUUMMBBEERR  PPEENNCCAAHHAARRIIAANN  PPEEKKEERRJJAA  

MMIIGGRRAANN    
   
Pemerintah Korea sedang menjajagi tentang adanya 

kemungkinan untuk menggabungkan Korea Federation of 
Small and Medium Busness (KSFB)(Divisi sektor industri), 
National Agriculture Cooperative Federation (Divisi sektor 
pertanian),National Federation of fisheries Cooperatives 
(sektor perikanan), Construction Assotiation of Korea (sektor 
bangunan), dan Human resources Depelovment Service of 
Korea (HRDSK).  

Tindakan penggabungan ini adalah merupakan tindak 
lanjut dari kebijakan pemerintah tentang EPS yang telah 
berjalan sejak bulan agustus tahun lalu dan juga langkah 
antisifasi setelah adanya pembubaran Training 
Sistem.  Hong Jung Woo seorang petugas pembuat 
kebijakan tentang pekerja migran di depnaker berkata," 
Apakah pengelolaan EPS nanti per-divisi atau dalam bentuk 
gabungan, hal itu masih dalam perdebatan dan hasilnya 
masih baru disampaikan ke sidang dewan pada bulan 
ini."  Perdebatan tampaknya berjalan alot dengan titik berat 
keputusan ; apakah yang memimpin EPS nanti dari pusat 
pengembangan sumber daya manusia atau orang-orang yang 
berasal dari salah satu  4 agency Training system termasuk 
KSFB.  

Hanya organisasi yang bersifat tidak mencari keuntungan 
yang telah ditunjuk pemerintah atau Pusat pelayanan 
pengembangan sumber daya manusia saja yang nantinya 
diberi wewenang menentukan proses pengambilan tenaga 
kerja asing dibawah ketentuan undang-undang ketenaga 
kerjaan yang berhubungan dengan EPS.  

Empat federasi yang merupakan penjelmaan dari divisi-
divisi atau sektor tersebut telah mempertanyakan bagaimana 
proses operasional tentang pekerja migran nanti setelah 
adanya penghapusan Industrial Training System?  

Khususnya KSFB yang sejak awal telah menentang tentang 
keberadaan EPS telah mengeluarkan pernyataan bahwa 
dengan keberadaan EPS pekerja lepas Korea telah merasa 
dirugikan dan disamping itu dengan pemberian tiga hak dasar 
terhadap pekerja migran EPS hanya akan menciptakan 
tingginya tingkat biaya menejemen.  Selain itu pula, menurut 
pihak KSFB,  saat ini perusahaan-perusahaan yang 
mempekerjakan pekerja migran dengan Training System telah 
berancang-ancang untuk menuntut pemerintah untuk 
menentang EPS yang menurut mereka telah menyalahi 
ketentuan dan selain itu, gagasan tentang penyatuan semua 
devisi atau federasi akan hanya membuahkan keruwetan 
dalam pelaksanaa EPS itu sendiri.  

Pihak kontra EPS dalam hal ini Penasehat resmi dari 
assosiasi perlindungan kepentingan dari Pengusaha kecil dan 
menengah telah mengeluarkan pernyataan bahwa EPS telah 
menyalahi kaidah dasar hukum kapitalisme karena dalam EPS 
tidak mengenal adanya kebebasan dalam sistem penggajian 
pekerja migran.  Dan lebih lanjut pihaknya tetap akan 
berupaya menentang kebijakan pemerintah tentang EPS ini.   

Dilain pihak sejumlah pakar telah memepertimbangkan 
akan adanya banyak permasalahan jika pihak Pusat 
pengembangan sumber daya manusia Korea yang 
mengendalikan EPS nanti bekerja tanpa adanya Industrial 
Training System yang telah dikelola oleh KSFB, NACF, 
NFFC dan CAK.  

   
TTRRAAIINNIINNGG  SSYYSSTTEEMM  TTOOTTAALL  BBEERRHHEENNTTII  

DDII  TTAAHHUUNN  22000077    
  

Pemerintah Korea pada tahun 2007 nanti hanya akan 
menggunakan satu system (EPS) saja dalam mempekerjakan 
pekerja migran.  Pada saat ini pemerintah masih memberikan 
perusahaan kebebasan memilih salah satu dari dua system 
yaitu EPS atau TS.  Sementara ini banyak pihak perusahaan 
menyampaikan rasa kekawatiranya.  Menurut mereka 
kebijakan baru pemerintah ini akan meimbulkan banyak 
permasalahan menejemen yang berhubungan dengan tenaga 
kerja dan dan pembiyaannya.  Lebih lanjut mereka juga 
memperkirakan perubahan system ini hanya akan 
menimbulkan keruwetan dalam system penggajian 
nantinya.  Disamping itu mereka juga harus mengeluarkan 
adanya biaya pengurusan asuransi yang jumlahnya ada 4 
macam.  Dan nantinya mereka juga harus meberikan jaminan 
adanya 3 hak dasar pekerja yaitu : hak untuk beerassosiasi 
(berorganisasi, hak tawar-mneawar, dan hak mengambil 
tindakan bersama (colektive).  

Merespon tentang hal tersebut pihak KFSB  segera 
merumuskan beberapa tuntutan kepeda pemerintah yang 
antara lain :  Perpanjang masa percobaan (sosialisai) pekerja 
asing menjadi 6 bulan.  Batasi Hak mengambil tindakan 
secara kolective dalam 3 hak dasar pekerja. Tingkatkan 



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

jumlah ijin pengambilan tenaga kerja migran terhadap 
perusahaan yang tergolong kecil (dengan jumlah total 
karyawan kurang dari 50 orang) menjadi 15 
orang.  Perpendek jangka tunggu mantan pekerja migran  

untuk bekerja kembali menjadi 6 bulan yang tadinya 1 
tahun menurut UU yang telah disahkan oleh dewan.  

 

UUNNTTUUKK  PPEERRTTAAMMAA  KKAALLIINNYYAA  PPEEKKEERRJJAA  
TTAANNPPAA  TTOOPPII  PPEENNGGAAMMAANN  DDII  KKEENNAAII  

DDEENNDDAA    
   
Pertama kalinya pihak depnaker Kyonggi mewajibkan 3 

orang pekerja membayar denda masing-masing sebesar 
50.000 won karena mengabaikan peraturan 
untuk  menggunakan topi pengaman saat bekerja di 
kontruksi bangunan di daerah Inchoen pada tanggal 6 juni 
lalu.  Sebelumnya mereka sudah diperingatkan oleh pihak 
pimpinan pekerjaan kontruksi namun mereka tetap bersikeras 
tidak mau memakai topi pengaman yang telah 
disediakan.  Pihak depnaker telah mulai menerapkan 
peraturan denda maksimal 50.000 bagi pekerja yang tidak 
mengindahkan peraturan penggunaan alat pengaman selama 
bekerja sejak bulan Juni ini.  Tindakan ini menurut mereka 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.  Disamping itu 
pihak depnaker juga akan mengacam pihak pimpinan 
perusahaan dengan denda kurungan (penjara) selama 5 tahun 
atau denda sekurang-kurangnya 50 juta won, bila mereka 
terbukti tidak mau menyediakan piranti keselamatan kerja 
bagi karyawanya.  
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Nama saya Gemma asal Philipina.  Saya telah membuat 

perjanjian untuk mengontrak sebuah kamar aparte dengan 
uang jaminan 5 juta dan pembayaran perbulan 150.000 won 
untuk jangka kontrak satu tahun.  Namun belum genap satu 
tahun saya tinggal saya harus segera pindah karena 
pekerjaan.  Begitu saya bilang tentang hal ini  pada pemilik 
aparte, dia menolak untuk memberikan uang jaminan saya 
dengan dalih saya harus tetap tinggal sampai habis masa 
perjanjian kontrak yang sebenarnya kurang dau bulan 
tersebut.  Akhirnya saya menuruti persyaratanya menunggu 
sampai satu tahun.  Namun setelah satu tahun lebih pemilik 
aparte seakan berusaha menghilang dengan menolak 
panggilan saya lewat telepon.  Jadi apa yang harus saya 
lakukan untuk mendapatkan uang jaminan saya kembali ?  

 

J Jika anda ingin mendapatkan uang anda kembali maka 
anda harus pergi melaporkanya ke pengadilan.  Langkah 
pertama adalah anda harus menulis surat kepada pemilik 
aparte yang berisi antara lain :  

- Meminta pemilik aparte untuk mengembalikan uang 
jaminan anda.  

- Minta uang tersebut dalam janka waktu yang telah anda 
sepakati.  

- Ancam dia untuk kepengadilan bila tidak mau membayar. 
Kemudian kirim surat tersebut dengan pernyataan sertifikasi 

dari pihak kantor pos.  Bila dia tetap tidak bergeming maka 
surat bersertifikat anda akan sangat menolong dipengadilan 
nanti.  Selain itu anda juga harus menyerahkan surat 
perjanjian kotrak anda saat dipengadilan.  Dan bila mana 
anda menemukan pihak pemilik aparte akan menjual harta 
bendanya anda bisa segera meminta surat bukti hak untuk 
menyita harta milik pihak pemilik aparte tersebut.  Bilamana 
anda memenangkan kasus ini dan pemilik aparte tetap 
menolak membayar uang jaminan anda maka anda dapat 
mendapatkan uang anda melalui pelelangan harta benda milik 
pemilik aparte tersebut.  Mengingat peliknya masalah 
pengadilan bagi orang asing maka sebaiknya anda meminta 
bantuan lembaga tentang migran disekitar tempat anda.  

 
 

�

 

��Sekilas Info�� 
 
"""   RRRTTTVVV"""   SSSEEEBBBUUUAAAHHH   CCCHHHAAANNNEEELLL   TTTEEELLLEEEVVVIIISSSIII   
UUUNNNTTTUUUKKK   PPPEEEKKKEEERRRJJJAAA   MMMIIIGGGRRRAAANNN   SSSEEEGGGEEERRRAAA   

MMMEEENNNGGGUUUDDDAAARRRAAA      
 
Sebuah media yang akan menjadi sarana bagi para pekerja 

migran untuk menyuarakan isi hatinya akan segera 
membahana.  RTV (http://rtv.or.kr) sebuah stasiun televisi 
akan segera menyiarkan program yang bertemakan tentang 
Dunia Pekerja Migran.  RTV itu sendiri akan mengudara 
sekitar pukul 09:00 malam pada hari Sabtu.  Program acara 
yang disiarkan disusun oleh pekerja migran sendiri.  RTV 
ini merupakan media alternatif  bagi kaum minoritas yang 
mengalami kesulitan dalam menyurakan hak dan 
nasibnya.  Disamping itu akan juga merupakan media 
belajar bagai mana merencanakan dan menyiarkan apa yang 
menjadi suara hati nurani mereka.  

Disamping itu juga telah terbentuk dijaringan 
internet  sebuah sistem siaran yang yang disediakan untuk 
para pekerja migran (http://migrantsinkkorea.net).  Media 
ini dibentuk untuk memecahkan segala permasalahan yang 
berkaitan dengan pekerja migran.  Melalui media ini diharap 
bentuk pemecahan permasalahan dari pekerja migran nanti 
bisa dikemas dengan berbagai macam kode ethik 
budaya  atau lebih bersipat normatif ( tidak bertentangan 
dengan norma dan hukum masyarakat Korea).   

Komunitas pekerja migran di Sungseo juga telah 
menyediakan program siaran radio dengan gelombang FM 
(www.scnfm.or.kr).  Program siaran utama dari stasiun 
Radio Sungseo FM ini berpusat pada pekerja 
migran.  Stasiun radio ini akan memulai siaranya pada jam 
9:00 pm sampai 11:00.  Jenis program yang disiarkan antara 
lain : Berita Mingguan Asia, Konsultasi hakasasi pekerja 
migran, dan siaran belajar bahasa Korea.  Dalam siaranya 
juga akan disuguhkan dalam berbagai macam bahasa negara 
asia.  Siaran dalam bahasa Srilangka akan mengudara pada 
tiap hari minggu, China pada hari selasa, hari rabo untuk 
Indonesia, Banglades hari kamis, Pakistan Jum'at, dan Nepal 
pada hari Sabtu.  Proghram siaran ini diharap akan 
terselenggara mulai bulan Juni ini. 

  


