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KOREA Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREAKoran untuk Pekerja Indonesia di KOREAKoran untuk Pekerja Indonesia di KOREAKoran untuk Pekerja Indonesia di KOREA
Sebuah drama yang melibatkan warga komplek industri 

mebel di Maseok, Namnyangju-si, Gyeonggi-do dan 

petugas imigrasi telah terjadi selama 9 jam.  

 Di tengah malam sekitar jam 1:30 pada tanggal 17 

oktober, Aparat imigrasi yang ber kekuatan 20 persoril 

melakukan penggrebekan terhadap pekerja ilegal di 

Komplek industri mebel Maseok. Dalam operasinya 

petugas melakukan pengge ledahan di pabrik-pabrik dan 

melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang 

berlalu lalang di Kawasan tersebut. Melalui operasi 

tersebut pelugas berhasil menjaring sekitar 30 orang yang 

mereka duga adalah pekerja ilegal. Dari jumlah tersebut 

16 orang berasal dari Philipina, 6 dari Banglades dan 3 

lainya pekerja berwarga Kenegaraan Negeria.  

 Sekitar 30 sampai 40 orang pengusaha mebel di 

Maseok turun kejalan mencoba menghentikan tindakan 

petugas tersebut "Kami akan menutup perusahaan bila 

pemerintah bersikeras, melakukan penangkapan pekerja 

ilegal pada perusahaan kecil yang menggunakan 50% 

tenaga Migran" ancam para pengusaha tersebut.  

 Dalam pelaksanaan Operasi tersebut petugas 

menggunakan tindak kekerasan dengan cara, memukul, 

memborgol dan menjejalkan pekerja dalam ruang mobil 

yang sempit.  

Tepat jam 5 pagi harinya 

telah berkumpul sekitar 300 

orang warga setempat 

berupaya menghalangi 

jalannya petugas untuk 

membawa para pekerja yang 

tertangkap. Mereka 

melakukan unjuk rasa 

menuntut agar para pekerja 

yang ditangkap di bebaskan 

tanpa syarat. Setelah tarih 

ulur yang cukup lama dan 

alot, akirnya menjelang jam 

10 terjadilah kesepakan yang lsinya petugas bersedia 

melepas para tenaga kerja ilegal yang tertangkap, kecuali 

yang terbukti menggunakan pasport palsu.  

Ada sekitar 800 orang pekerja Migran di Kawasan 

Maseok dan jumlah ini merupakan separuh dari total 

penghuri Kawasan tersebut. Hampir 50% lebih dari total 

tenaga kerja yang di pakai oleh 300 buah industri mebel di 

Maseok adalah tenaga Migran.  

 Oleh karena itu tindakan operasi itu telah menimbulkan 

kerugian terhadap pengusaha. Di samping itu pula secara 

otomatis kehidupan atau sumber pencaharian warga 

setempat jadi jauh menurun, karena konsumen dari 

pengusaha Restoran dan pertokoan kebanyakan para 

pekerja Migran.  

Setelah Kejadian itu pihak departement kehakiman 

melakukan klarifikasi dengan menyampaikan pernyataan 

bahwasanya tindakan yang di lakukan oleh aparatnya ter 

hadap para pekerja ilegal adalah suatu tugas dan kewajiban 

yang syah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun 

disamping itu melihat kenyataan yang ada di komplek 

industri Maseok. Pihak kehakiman memutuskan untuk 

memberikan perkecualian Hukum atau Dispensasi. 

Perkecualian ini bertalu karena hampir semua jenis 

pekerjaan di komplek industri ini tidak di minati oleh 

pekerja lokal(Korea), 

sehingga para pengusaha tidak 

punya pilihan lain kecuali 

mempekerjakan pekerja 

Migran.  

Pada tanggal 18 oktober 

pihak departement kehakiman 

telah mengeluarkan hasil 

investigasinya terhadap 30 

orang yang tertangkap 

tersebut. Dari jumlah tersebut 

8 orang telah dinyatakan 

bersalah karena terbukti 
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menggunakan dekument palsu dan vonisnya mereka 

dipaksa segera pulang. Sementara 22 orang lainya di 

haruskan pulang dengan sukarela dalam jangka waktu 14 

hari. Dan untuk pengusaha yang telah terbukti 

mempekerjakan mereka pihak kehakiman akan 

memberikan surat peringatan secara resmi.  

Peristiwa ini merupakan kejadian yang sangat langka di 

mana warga setempat secara berapi-api telah berupaya 

memprotes tindakan petugas terhadap para pekerja ilegal 

yang berakhir dengan bebasnya 22 orang pekerja ilegal 

dari hukum.  

 

    ★☆★    INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW ☆★☆  
WAWANCARA DENGAN PIMPINAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN 

SHALOM'S HOUSE SHALOM'S HOUSE SHALOM'S HOUSE SHALOM'S HOUSE      
T : Bagai mana jalanya peristiua tersebut?  

J : petugas berlaku sewenang wenang. mereka 

menyergap pekerja yang sedang mandi, bekerja dan 

berbelanja di toko. Mereka menyeret pekerja begitu saja 

ke kantor polisi tanpa mengindahkan keaadaan pekerja.  

T : Bagai mana anda mendengar kabar terjadinya 

peristiwa yang menggemparkan ini?  

J : Seorang pekerja migran secara buru telah melapor 

ke Shalom's House. Dan tanpa pikir panjang saya 

bergegas kesana.  

T : Siapa saja yang terlibat dalam upaya menghentikan 

petugas saat itu?  

J : Mereka adalah warga setempat, pengusaha dan para 

pekerja di perusahaan mebel.  

T : Apakah petugas melakukan tindakan kekerasan 

dalam operasi tersebut?  

J : Ya. ada beberapa tindakan yang berbau kekerasan. 

Antara lain mereka menggunakan borgol, memukul dan 

menjejalkan pekerja yang tertangkap dalam mobil yang 

sempit. Diantara pekerja Migran yang sedang hamil 

selama 9 jam 30 orang pekerja Migran berjejal dalam 

mobil yang berkapasitas 25 tempat duduk, tanpa makanan, 

dan minuman bila saja warga setempat tidak memberikan.  

T : Mengapa menurut anda, warga setempat dan para 

pengusaha mengambil tindakan ini?  

J : Pertama, adalah karena adanya kepentingan yang 

menyangkut nasib usaha dan kehidupan pengusaha dan 

warga setempat. Pengusaha akan mengalami kekuranga 

tenaga yang akan menghambat jalanya usaha yang secara 

otomatis bisa membuat bisnis mereka bangkrut. Warga 

yang menggantungkan, hidup mereka pada usaha warung 

makan dan pertokoan akan kehilangan mata pencaharian 

dila para pekerja migran yang merupaka konsumen utama, 

meninggalkan kawasan tersebut. Disamping itu jalinan 

hidup yang erat yang telah lama terjadi merupakan alasan 

yang kuat bagi warga setempat untuk solider terhadap 

nasib pekerja migran.  

T : Apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa saat itu?  

J : Pihak pemerintah harus menghentikan tindakan 

operasi itu karena sama sekali tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum.Pemerintah juga dituntut 

mempertimbangkan dampak baik dan buruknya sebelum 

melakukan pelaksanaan hukumnya. Sekitar 300 orang 

warga menuntut pemerintah untuk tidak berlaku sewenang-

wenang dalam melakukan operasi. Bukan saja pelanggaran 

hakasasi migran saja yang terjadi akibat operasi tersebut, 

namun kehidupan warga setempat juga akan rusak.  

T : Bagai mana hasil dari Konprontasi tersebut?  

J : Pihak kehakiman akhirnya bersedia untuk tidak 

menindak secara keras bila mana mereka terbukti tidak 

bersalah. Setelah itu akhirnya mereka di bawa kekantor 

polisi dan setelah 14 hari kemudian mereka yang tidak 

besalah di bebaskan.  

T : Bagaimana reakesi pekerja setelah di bebaskan?  

J : Pekeraja migran merasa tidak percaya terhadap apa 

yang telah dilakukan warga setempat dan para pengusaha. 

Mereka benar-benar bisa merasakan arti dari kehangatan, 

tali ikatan persaudaraan yang telah terbina dan merasa 

bangga sebagai warga Maseok.  

T : Bagaimana pendapat dan perasaan andasetelah 

menyaksikan kejadian tersebut?  

J : Walaupun pekerja migran memiliki kulit berbeda 

namun pada dasarnya mereka sama sebagai sebagai mana 

halnya orang Korea yang hidup sebagai migran.  

Mereka ingin pulang juga ke negaranya. Namun karena 

keadaan mereka ragu untuk pulang. Banyak pekerja migran 

yang ingin dapat status resmi untuk tinggal di Korea. 

Orang Korea yang bekerja di luar negri juga mengalami ras 

diskriminasi untuk itu tidak seharusnya kita 

memperlakukan para pekerja migran disini sebagai mana 

Korea di luar negeri. Kita harus bisa memandang mereka 

sebagai manusia.   
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦SUARA DARI FWRSUARA DARI FWRSUARA DARI FWRSUARA DARI FWR♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    

    

PPPRRROOOYYYEEEKKK   

HHHAAARRRAAAPPPAAANNN   

UUUNNNTTTUUUKKK   

AAANNNAAAKKK   DDDIII   

NNNEEEPPPAAALLL      
 

Dalam potho yang 

kita saksikan salah 

seorang anak kecil 
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yang sedang menikmati hidupnya dengan bermain-main. 

Namun dalam kenyataanya. Anak kecil yang masih 

berusia 5 tahun ini sedang bekerja keras menggerinda batu 

selama 10 jam perhari. Sungguh sangat ironis, usia dimana 

hanya tahu cara bermain harus terpaksa berbuat sebaik 

mungkin untuk bekerja. Tak jarang serpihan batu dan debu 

menyakiti dan bahkan membuat mata yang bersih dan tak 

berdosa itu menjadi Buta.  

Nasib ini juga diderita oleh banyakanak lain seusianya. 

Dimana mereka harus bekerja sebagai pemetik daun teh 

dengan Imbalan 1 dollar per 27 kilogram. Coba bayangkan 

bagaimana bagaimana tangan kecil mungil yang 

seharusnya menik mati berbagai macam mainan anak, 

harus bekerja keras memetik daun teh mencapai berat 

27kg.  

Para orang tua mereka tidak mau mensekolahkan 

mereka, walaupun sekolah tidak di pungut biaya. Hai ini 

di karenakan bila anak harus sekolah pendapatan keluarga 

akan jauh kurang mencukupi kebutuhan keluarga.  

Sungguh kejam dan tak adil kenyataan yang di derita 

anak? mereka sama sekali tidak punya pilihan lain kecuali 

harus menelan kepahitan Nasib tersebut. Sementara bila 

mereka akan menginjak usia 13 tahun, orang tua mereka 

akan mengirimnya ke kota dan bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga. Bukan maksud orang tua berhendak kejam 

namun demikianlah kehidupan di Nepal yang memaksa 

mereka.  

Menurut data sekilar 45% anak-anak di Nepal hidup 

sebagai pekerja. Dan tingkat penduduk yang buta aksara 

mencapai 60%.  

Mr. Kim Yohan dan Mr. Kang Sunkyu yang merupakan 

diretor dan sekertaris executive dari lembaga Korean 

perinsula composition(di Korea telah berkunjung) ke 

Nepal guna melihat seeara dekat bagai mana nasib pekerja 

anak-anak di sana. Mereka beranjangsan dengan anak-

anak. "Bekerja sangat berat, bukan?" dan anak-anak hanya 

bisa menggeleng sambil tersenyum lebar. "Apakah kalian 

semua ingin sekolah? Hampir semuanya menjawab "Ya".  

Alasan lain kunjungan Mr. Kim dan Kang ini karena 

dana sumbangan dari organisasi buruh internasional telah 

di hentikan.  

Perindungan terhadap nasib anak-anak di Nepal 

merupakan hari yang paling penting untuk dilaksanakan 

terlebih lagi saat ini negeri tersebut sedang di landa perang 

saudara. Namun ironisnya justru para organisasi 

penyandang dana cuci tangan terhadap keadaan tersebut 

dengan alasan 

kepentingan politik.  

 Soondas 12 

tahun, salah seorang 

anak di Nepal, 

ketika di tanya 

"Kamu ingin jadiapa 

kelak kalau sudah 

besar?" "Guru" 

jawabnya singkat. 

Sementara anak-

anak yang lain 

bahkan tidak tahu 

apa makna pertanyaan tersebut. Satu hal yang mereka tahu 

selama hidupnya hanyalah bagai mana menggerinda batu.  

Sondai yang sebelah matanya rusak, telah bekerja 

sebagai penggerinda batu sejak usia 5 tahun. Dia harus 

bangun pagi-pagi sekitar jam 5 untuk menggerinda batu 

sebelum waktu pergi kesekolah. Dan sepulangnya dari 

sekolah di harus bekerja lagi dari jam 4 sampai jam 9 

malam hari. Walaupun hanya denga sebelah mata dia 

berupaya tetap masuk sekolah diantara kerja beratnya. 

Namun malang impianya harus pupus karena di harus 

berhenti sekolah akibat bantuan dana dari ILO terputus.  

Jika tanpa bantuan Babo Deulagot Community, maka 

Surila Maharjar, yang begitu pandai dan rajin tidak akan 

pernah bisa menggapai impianya untuk bisa menyeselaikan 

sekolahnya. Untuk membantu anak-ank lainya, Babo. 

Deulgot communty bekerja sama dengan Korean Penisula 

composition centre yang merupakan badan yang bekerja 

sama dengan Serikat Pekerja Nepal, telah melakukan 

meeting bersama. Mereka sepakat untuk memulai langkah 

pertama dengan sebuah proyek bernama Garden of Eden 

yang begerak untuk membantu anak-anak di Nepal bisa 

bersekolah. Mereka akan menyediakan uang sebesar 20 

ribu won per anak sebagai biaya sekolah setiap bulanya. 

Dan di harapkan nantinya dengan proyek itu mereka bisa 

membangun perpustakaan untuk anak-anak tersebut.  

"Lingkaran setan ini tidak akan putus bila anak-anak tak 

berpendidikan. Saya menginginkan anak-anak bisa melihat 

kenyataan dengan mata-kepala mereka sendiri dan bisa 

memeeatikanya dengan umu pengetahuan", demikian 

harapan salah seorang anggota Korea Peninsula 

Composition Center.  

Anak-anak di India, Pakistan, Mongolia telah bekerja 10 

jam perhari untuk membuat mainan adalah sebuah 

kenyataan sebuah kenyataan pahit dengan hanya sedikit 

kepedulian dan bantuan.  

Seharusnya yang kita lihat di gambar adalah 

seoranganak yang menenteng pensil dan buku bukanya 

sebuah palu.  

Dalam proyek nanti, setiap upah di Nepal akan 

mendapat uang sebesar 20 ribu won untuk uang sekolah 

selama satu bulan. Dengan uang tersebut orang tua murid 

harus memberikan gaji guru karena pihak pemerintah 

Nepal tidak memberikan gaji padaGuru. pasilitas belajar 

yang berupa gedung sekolahan masih sangat 

memprihatinkan kondisinya masih darurat.  

Korean Penisula Center jugakan memberikan bantuan 

pada anak-anak Nepal berusia 15 tahun yang orang tuanya 

mengalami kecelakaan kerja di luar negeri dan tidak 

mendapat Konpensasi.  

Uang sekolah atau bea siswa ini hanya akan di berikan 

pada anak-anak yang yang punya tingkat kehadiran yang 

baik. Dan bagi anak yang tidak hadir atau absend 

kesekolah lebih dari 30 kali dana tersebut tidak akan di 

berikan. Tindakan ini diambil agar orang tua murid mau 

menyekolahkan anaknya bukanya bekerja.  

Korean Penisula Center jugaakan memberikan Beasiswa 

pada anak-anak yang tergolong rangking 20 besar dengan 

tingkat kehadiran yang baik.  
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦LOKAL NEWSLOKAL NEWSLOKAL NEWSLOKAL NEWS ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   

 

KKKEEEBBBIIIJJJAAAKKKAAANNN   555   HHHAAARRRIII   KKKEEERRRJJJAAA      

 

Kebijakan ini berarti dalam satu minggu pekerja 

mempunyai jam wajib kerja sebanyak 40 jam/hari. pada 

hari sabtu pekerja mempunyai hak ibur bila bekerja maka 

di anggap sebagai kerja lembur.  

Namun mengapa sampai sekarang terutama kita sebagai 

pekerja belum bisa menikmati kebijakam tersebut? Ada 

banyak hal yang terjadi dengan kebijakan yang sebenarya 

sudah 2004 lalu tersebut. Telah terjadi tarik ulur tentang 

pengesahan kebijakan ini antara pemerintah dan kaum 

pebisnis. Semula para bisnismen bersikeras menolak 

kebijakan ini namun seolah pemerintah memaksa tetap 

menerbitkan kebijakan ini kaum pebisis mengajukan 

permohonan untuk mengurangi jumlah hari libur wajib 

yang lain. Permohonan itu di kabulkan dan akan berlaku 

mulai tahun depan. Pada tahun 2004 kebijakan ini hanya 

di bertakukan pada perusahan dengan kapasitas 1000 

orang pekerja dan lembaga-lembaga asurance serta 

jawatan umum. Pada tahun 2005 ini kebijakan itu mulai 

merambah atau bertalu pada perusahaan-perusahaan yang 

berkapasitas 300 orang pekerja. Di per kirankan kebijakan 

ini akan berlaku secara umum atau menyeluruh menjelang 

tahun 2011 nanti.  

Kebijakan 5 hari kerja ini di rasa masih mempunyai 

dampak yang negative terhadap para pekerja di 

perusahaan-perusahaan menengah kebawah dan pekerja 

harian mereka akan mengalami penurunan pendapatan 

selzin itu tingkat kepedulian pengusaha menengah 

kebawah akan menurun terhadap pekerjanya. Kepedulian 

itu antara lain, tidak mau mengurus masalah Asuransi, dan 

perbaikan kondisi kerja.  

 Dampak sosial lain yang di hadapi pekerja di rasa 

cukup banyak. Kehiarga pekerja kecil mengemwar kan 

anak-anak yang mereka yangtidak masuk sekolah pada 

hari sabtu akibat dengan kebijakan ini pekerja harian juga 

harus kehilangan kesempatanya bekerja pada hari sabtu di 

mana pabrik mereka juga harus libur pada hari itu. 

Sementara itu pekerja tetap juga hari itu. Sementara itu 

pekerja tetap juga tidak bisa menikmati libur tersebut 

dengan pendapatan yang semakin kecil akibat 

berkurangnya jam kerja. Seara tidak langsung dampak 

kebijakan 5 hari kerja ini sudah pasti akan di terima oleh 

sektor-sektor bisnis jasa dan lain-lain dalam pola kehi 

dupan Masyarakat.  

System 5 hari kerja dan pengurangan jumlah hari libur 

national secara umum akan menghambat kesempatan 

perkembangan hidup pekerja baik-secara kalitas maupun 

kwantitas. Selama ini pendapatan pekerja tetap di banyak 

perusahaan belum bisa di katakan kaya untuk menikmati 

kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan secara stabil dan 

dalam  kategori kaya, mereka harus rela berkorban banyak 

waktu istirahat dengan melakukan kerja lembur atau 

overtime. Masih banyak pekerja-pekerja hidup di bayangi 

PHK dan hidup di bawah santunan uang pensiun yang jauh 

dani memadai untuk hidup secara layak.  

Bisa di simpulkan bahwa kebijakan 5 hari kerja ini 

masih belum bisa memberi dampak positive secara umum 

kepada seluruh lapisan kehidupan masyarakat Korea. 

Namun dalam hal ini bukan berarti kibijakan ini tidak baik. 

Kebijakan ini akan bisa berjalan baik dan memenuhi 

sasaran apabila di ikuti dengan pelaksanaan yang lebih ber 

pihak pada kepentingan Pekerja. Hendaknya kesan 

menganak tirikan pekerja part time di hilangkan dan lebih 

banyak di upayakan membuka kesempatan untuk bekerja 

secaratetap. Agar pekerja bisa mengadopsi system ini 

secara benar hendaknya pihak pemerintah menyediakan 

dana adaptasi. Di pihak pengusaha atau perusahaan 

hendaknya mereka lebih banyak pedulidengan rasa 

tanggung jawab sosialnya pada pekerja.  

Perihal pemerinlah tidak bisa secara kreative 

memodipikasi dengan landasan kendala yang terjadi secara 

umum maka bisa jadi kebijakan itu akan mengarah pada 

masalah sosial dengan itulah "Perbedaan derajab atau tarap 

hidup Abad21"  
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦KONSULTASIKONSULTASIKONSULTASIKONSULTASI♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   

 

UUUpppaaahhh(((gggaaajjjiii)))   MMMiiinnniiimmmuuummm???   
 

Hallo, nama saya Ferry dari Philipina. Saya bekerja 

dengan system EPS. Saya dengan gaji minimum di naikan 

jadi 3100 per jam sejak bulan september 2005. Tapi gaji 

saya bulan september tahun ini tetap 2840 per jam. setelah 

saya coba minta penjelasan pada pihak menejemen 

perusahaan, mereka mengatakan bahwa gaji saya baru akan 

naik pada bulan Januari tahun depan ini. Namun apa yang 

saya dengar dari perusahaan ini saya pikir ber tentangan 

dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Apakah saya 

benar?   
 

Ya, saudara Ferry benar. Perusahaan anda telah 

melanggar hukum engan menggaji anda di bawah 

standar. Mulai bulan september 2005 sampai dengan 

Desember 2006, gaji minimum yang berlaku adalah 3100 

perjam, dan bila bekerja 8 jam perhari maka gajianda 

24800 per hari(700,600/bulan) Jumlah ini belum termasuk 

lembur. Upah lembur 150% lebih besar dari upah 

minimum tersebut sedang untuk kerja malam(yagan) upah 

atau gaji 50% lebih besar dari gaji hari bisa(siang)  

Jika gaji yang di bayar lebih rendah dari ketentuan, anda 

behak melapor kepihak kantor tenaga kerja terdekat.  

J 


