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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
Pernyataan dari Komisi Hakasasi telah 

mengundang perbebatan. National Human Right 

Commision(NHRC) sebuah lembaga pelindung 

hakasasi menyatakan bahwa tindakan penangkapan 

terhadap pekerja ilegal yang di lakukan aparat 

immigrasi adalah sah, walaupun di lakukan tanpa 

prosedur atau kententuan yang ada.  

Anwar Hussain, yang merupakan pimpinan MTU 

atau serikat pekerja di Seoul telah di ganjar hukuman 

selama 6 bulan. Dia di tangkap oleh pihak imigrasi 

dengan dalih sebagai pekerja ilegal. Sebenarnya 

Anwar telah mengajukan petisi ke pihak NHRC yang 

berisikan antara lain ; 1)bahwa di tidak mendapatkan 

pengamanan darurat, 2) tindak perlindungan yang di 

peroleh berasal dari petugas yang berlevel 9 yang 

sama sekali tidak memadai, 3)tindakan pengamanan 

sangat lambat 48 jam setelah penangkapan, 4) 

petugas immigrasi melakukan penganiayaan fisik. 

Berdasarkan isi petisi tersebut Anwar merasa 

tindakan penangkapan dan penahanan dirinya cacat 

hukum.  

Menuru undang-undang imigrasi yang berlaku 

pekerja migran berhak mendapatkan surat 

perlindungan yang di keluarkan langsung oleh 

pimpinan imigrasi dalam jangka waktu paling lambat 

48 jam.  

Kwon Young-gook, pengacara Anwar, telah 

mengecam pihak NHRC yang membenarkan surat 

perintah pengamanan yang di sahkan oleh petugas 

pembantu bukan pejabat yang berwenang. Sementara 

itu seorang pengacara dari Democratie Society 

menyatakan bahwa surat perintah pengamanan atau 

penangkapan yang di buat atau di keluarkan oleh 

pejabat yang tidak berwenang adalah tidak sah.  

Pihak NHRC bersitegas dengan berkata bahwa tindak 

pengamanan Anwar sudah sah dan tidak ada alasan 

lain untuk melepaskan Anwar. 

 

 

   

   

UUUNNNJJJUUUKKK   RRRAAASSSAAA   PPPAAADDDAAA   HHHAAARRRIII   

HHHAAAKKKAAASSSAAASSSIII   MMMUUUNNNUUUSSSIIIAAA      

 

Pada bulan Desember tepatnya tanggal 10, telah 

berkumpul 30 orang yang terdiri atas orang-orang dari 

kelompok-serikat. Pekerja migran di Seoul, Incheon 

dan Gyeonggi. Mereka melakukan unjuk rasa di depan 

C athearal SanFranchesco di mana acara peringatah 

hari hakasasi manusia international di selenggarakan 

oleh NHRC. Unjuk rasa itu berlangsung selama 20 

menit di mana pengunjuk rasa membentangkan papan 

dan spanduk bertuliskan "Maafkan atas keputusan 

NHRC".  
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Penangkapan "ANWAR" Pimpinan MTU Sahimenurut NHRC 
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Unjuk rasa ini di 

lakukan atas dasar adanya 

perlakuaan yang tidak adil 

yang di lakukan NHRC 

dengan keputusanya 

terhadap Anwar.  

Mereka telah mengecam 

pihak NHRC yang tidak 

bisa memberi perlindungan hak asasi pada pekerja 

migran.  

Disamping itu mereka menuntut agar Anwar di 

bebaskan dan Serikat pekerja migran segera di akui 

secara resmi.(Kyunghyang ilbo. Des. 11, 2005)  

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦SUARA DARI FWRSUARA DARI FWRSUARA DARI FWRSUARA DARI FWR♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦    

    

TTTEEENNNTTTAAANNNGGG   MMMIIIGGGRRRAAANNN      
 

 

 
 

Korena dengan cepat telah memasuki era "Aging 

society of low birt rate" yang berarti populsi 

penduduk di dominasi oleh generasi tua dan manula. 

Turunya angka kelahiran ini di pacu dengan semakin 

meningkatnya wanita Korea untuk tidak mau 

melatirkan anak. Hal ini akan berdampak langsung 

ter hadap kebutuhan angkatan tenaga kerja. Di 

perkirakan menjelang 2050 nanti Korea akan 

kekurangan 10,000,000 angkatan tenaga kerja. 

Sementara ini pertumbuhan populasi di Korea 

berkisar 200,000 pertahun.  

Karena merupakan negara tujuan migran. Maka tak 

ter terelakan banyak penduduk asli Korea menikah 

dengan pendatang. Hampir 20% penduduk asli Korea 

menikah dengan orang asing. Kenyataan ini telah 

mengarah pada terbentuknya Masyarakt dengan 

beraneka budaya. Yang menjadi permasalahan saat 

ini adalah. Sistem hukum Korea terbentuk dengan 

landasan pemikiran "single race" atau satu suku saja. 

Hal ini bertolak belakang dengan warna masyarakat 

di Migrant City atau kota urbani sasi. Untuk itu 

hendaknya system hukum yang ada harus benar-benar 

sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat 

seperti itu.  

Bayi yang lahir di Korea dari pasangan bukan 

pribumi hendaknya secara hukum bukan di 

kategorikan sebagai penduduk ilegal. Logikanya 

secara harfiah bayi tidak mampu pergi keluar masuk 

perbatasan dengan mengurus visa. Oleh karena itu 

bayi yang lahir harus secara otomatis di akui sebagai 

warga negara. Dengan semakin meningkatnya 

populasi migran maka dengan sendirinya system 

kebangsaan Korea akan menurun. Dan hal ini 

menandakan bahwa system kebangsaan menjadi 

kurang berlaku pada era yang tak mengenal adanya 

batas negara. untuk itu bayi yang lahir harus mendapat 

hak tinggal sebagai warga secara penuh dan kemudian 

pada usia 18 tahun di berikan hak untuk memilih di 

mana dia mau tinggal dan nidup.  

Anak dari pekerja migran yang masih di usia 

sekolah dan di bawah umur termasuk obyek deportasi 

dalam nukum imigrasi Korea. Hal ini sebenarnya 

tidak perlu terjadi karena usia tersebut mereka tidak 

bekerja dan hendaknya secara manusiawi di usia 

tersebut mereka harus mendapat. perlindungan dan 

kesempatan untuk belajar dengan tenang tanpa beban 

dan ancaman. Anak pekerja migran sehar usnya 

mendapat status tinggal yang resmi.  

Yeong-kwang Ha, seorang anak pekrja migran 

berketurunan bapak dari Pakistan telah bersikeras 

untuk tidak mau pergi dan tinggal di Pakistan bersama 

bapaknya dengan alasan dia tidak tahu tentang bagai 

mana hidup di Pakistan dengan tanpa teman dan 

lingkungan yang di kenal di Korea, Secara Fisik 

Yeong memang berbeda dengan teman-teman 

Koreanya namun pola berpikir dan perangainya sama 

sekali tidak berbeda dengan anak Korea. Sangatlah 

tidak adil menganggab seorang anak penghuni ilegal 

walau orang tuanya memang ilegal. 

    

 

 

Stop Crackdown!! 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦LOKAL NEWSLOKAL NEWSLOKAL NEWSLOKAL NEWS ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   

 

BBBIIISSSNNNEEESSSSSS   BBBAAAHHHAAANNN   BBBAAAKKKAAARRR   

MMMIIINNNYYYAAAKKK(((BBBBBBMMM)))      

DDDIII   PPPEEERRRBBBOOOLLLEEEHHHKKKAAANNN   PPPAAAKKKAAAIII   

TTTEEENNNAAAGGGAAA   MMMIIIGGGRRRAAANNNTTT   
 

Karena mengalami kekurangan tenaga kerja maka 

pihak pengusaha BBM mengajukan permohonan ke 

pihak Depnaker untuk bisa mempekerjakan tenaga 

migrant.  

Korea Oil Association(KOSA) yang merupakan 

assosasi Bisnis Bahan bakar, dalam websitenya telah 

mengajukan permohonan agar pihak pemerintah 

memberikan ijin untuk mempekerjakan pekerja 

migran. Karena pekerja lokal enggan untuk bekerja di 

perusahaan minyak dan gas.  

Sebagaimana saat ini usaha minyak merupakan 

usaha yang tergolong dalam jenis wholesale dan 

retail dan untuk melindungi kepentingan pekerja local 

maka pekerja migran di larang bekerja disektor 

tersebut. Namun dalam kenyataanya menurut data 

secara diam-diam pengusaha telah menggunakan 

pekerja migran tersebut. Hal ini di lakukan oleh 

pengusaha karena tidak adanya pilihan lain.  

Menurut pengamatan bahua sektor usaha ini 

kekuranga tenaga sekitor 7,800 orang. Seorang yang 

berkecimpung di KOSA mengungkapkan bahwa para 

angkatan kerja muda enggan untuk bekerja di tempat 

tersebut sementara itu pekerja tua dirasa sangat 

lamban dan kurang efisien.  

Menanggapi permohonan tersebut pihak Depnaker 

hanya tergantung keputusan dari pihak pemerintah 

yang dalam hal ini badan koordinasi tenaga kerja 

migran.(Moonhwa ilbo, Dec.9. 2005)  

 

 
 

   

   

JJJUUUMMMLLLAAAHHH   WWWAAARRRGGGAAA   PPPEEENNNDDDAAATTTAAANNNGGG   

DDDIII   KKKOOORRREEEAAA   MMMEEENNNIIINNNGGGKKKAAATTT   

MMMEEENNNCCCAAAPPPAAAIII   666999000,,,000000000   JJJIIIWWWAAA      
 

 
 

Menurut data di Pihak kehakiman seja tanggal 30 

September 2005, tercatat ada 256,595, 36.9% jiwa 

berkebangsaan(Josunjok, 103.987 warga Amirika, 

35.945 Filipina, 34.376 Vietnam, dan 28,498 dari 

Indonesea. Dari pekerja migran terbagi menjadi dua 

yaitu 142,000 jiwa merupakan tenaga resmi melalui 

sistem trining dan EPS. Sementara itu 189,000(57%) 

merupakan pekerja migran ilegal. Dalam pengelolaan 

tenaga kerja migran pemerintah saat ini menggunakan 

sistem baru EPS Namun sistem yang di harapkan bisa 

lebih baik dari pada sistem lama(ITS) ini ternyata 

belum bisa berjalan dengan baik. Kondisi kerja yang 

jelek dan penyelewengan hak asasi masih sering di 

temui. Pada bulan Agustus lalu perhimpunan 

pengacara telah melakukan penelitian terhadap 

pekerja migran.  

Focus penelitian banyak di tekankan pada 

perlakuan yang berkenaan dengan hak-hak dan Asasi 

pekerja migran. Dalam penelitian di ambil 301 orang 

pekerja migran dari 17 negara yang bekerja baik 

melaui ITS, EPS atanpun dengan non profesional Visa. 

Menurut hasil penelitian tersebut ada 20% di antara 

mereka mengalami penganiayaan fisik, 32% 

mengalami kata-kata kotor. Dan rata-rata dari mereka 

mempunyai gaji 974,966perbulan atau 3,545 per hari.  

Laki-laki masuk Korea kebanyakan sebagi pekerja 

migran sementara banyak perempuan masuk karena 

status perkawinan. Menurut data statistik angka 

pernikahan di Korea total meneapai 310,944 pasangan, 

semenlara pernikahan internasional antara laki-laki 

Korea dan perempuan asing menduduki angka 25,594 

pasangan. Hampir separuh lebih wanita asing yang 

menikah mengalami pengani ayaan oleh pasangan 

Koreanya. Hal ini karena mereka hidup dalam garis 

kemiskinan.  

Para ahli sosiologi menegaskan bahwa sangat di 

perlukan adanya perubahan terhadap pandangan atau 

penilaian jelek tentang pekerja migran. Menurut hasil 

penelitian oleh guru di Suwon terhadap anak didiknya 

ternyata penilaian jelek orang dewasa terhadap orang 

asing telah berpengaruh pada anak-anak pula. Anak-



No.71 AWN Indonesian Supplement                   2. Jan. 2006 

anak menganggab orang berkulit gelap dan hitam 

orang miskin dan malas bekerja.  

Menurut Kwon Oh Hyeon dari JCMK perlu 

adanya penanaman anggapan bahwa orang asing atau 

migran adalah sebagai tetangga dan tamu.(Kukmin 

ilbo. Dec. 8, 2005)  
 

 

BUCHEON HOUSE GALANG 

DANA UNTUK ANAK-ANAK  

DI MESOT  
 

 
 

Bucheon House sebuah lembaga sosial yang 

bergerak dalam bidang pendidikan pengungsi di 

Mesot bersama para pekerja migran asal Myanmar 

telah menyantuni anak-anak di Mesot.  

Di Mesot, sebuah desa yang berlokasi di 

perbatasan Vietnam dan Thailand, saat ini terdapat 

sekitar 200,000 pengungsi yang menyingkir untuk 

menghindari penindasan politik dan hak asasi oleh 

pemerintah rezim militer junta.  

Pada tahun 2002 Bucheon House telah menerima 

sebuah Email dari seorang ank sekolah dasar di 

Mesot. Isi e-mail itu mengatakan bahwa anak-anak di 

Mesot tidak bisa sekolah karena kekurangan dana.  

Bekerja sama dengan pekerja migran dari 

Miyanmar Bucheon House telah mengucurkan dana 

sebesar 200,000 won pada tiap-tiap taman kanak-

kanak di Mesot.  

Pada tahun 2004 di bulan juni Bucheon House 

telah mengorganisir kelompok peduli pengunsi di 

Miyanmar dan dalam kinerjanya mereka telah 

membangun gedung sekolah untuk SMU pertama di 

daerah pengungsi.  

salah seorang staff Bucheon House mengatakan 

dahwa dengan 10,000 won bisa membiayai anak-

anak di Mesot selama sebulan untuk sekolah. Dia 

juga menghimbau agar masyarakat Korea mau 

perduli dalam meringankan beban hidup 

mereka.(Hankyore. Des. 8, 2005)  

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

 

SAYA MENGALAMI PATAH 

TULANG SAAT KECELAKAAN 

LALU LINTAS  
 

Nama saya Nguen, dari vietnam. dan saya adalah 

pekerja ilegal. Pada tahun 2003 lalu saya mendapat 

kecelakaan lalu lintas dan tulang kaki saya patah. Dan 

pada tahun 2004 kaki saya itu patah lagi karena saya 

mengangkat beban berat saat bekerja. Namun boss 

saya mengatakan itu bukan akibat kecelakaan kerja 

sehingga saya tidak mendapat perawatan dan 

assuransi, demikianjuga saya tidak dapat gaji selama 

perawatan. Saya tak punya uang dan asuransi untuk 

berobat, apa yang dapat saya lakukan?  

 

 Meskipun anda mendapat cedera patah tulang 

karena kecelakaan lalulintas dimasa lalu dan apa 

bila cedera itu timbul lagi akibat bekerja maka anda 

berhak mendapat assuransi dan perawatan dari 

perusahaan dimana anda bekerja. Namun saratnya 

anda harus membawa surat keterangan dokter yang 

menyatakan bahwa cedera anda benar akibat 

pekerjaan.  

Tampaknya Boss anda memang mengelak untuk 

mengurus Asuransi dan perawatan anda. Tapi anda 

bisa mengurus masalah anda sendiri ke Accident 

Compenation Insurance. Dan bila anda butuh bantuan 

dalam prosses mengurus silahkan kontak Nomor, 

Petugas di kantor Korea Labor Welfare Corporation 

1588-0075.  

 

 

 

2006 Happy New Year 
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