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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
Banyak diantara pekerja migran dengan sistem 

EPS yang m,asuk pada tahun 2003 lalu menjadi 

pekerja ilegal.  Terjadinya banyak kasus pekerja 

resmi menjadi ilegal ini diduga karena banyaknya 

kasus pelanggaran hakasasi yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan dan juga akibat ketatnya peraturan 

pemerintah terhadap pekerja migran untuk pindah 

perusahaan dalam sistem EPS dan ITS.  

Berkenaan dengan semkain meningkatnya jumlah 

ilegal saat ini pihak pemerintah Korea telah 

memutuskan untuk terus melaksanakan operasi 

penangkapan sampai menjelang akhir tahun 

2007.  Dalam operasinya pihak pemerintah 

menargetkan turunya jumlah ilegal yang di akhir 

2006 ini mencapai 80.000 orang menjadi 40.000 

orang saja diakhir tahun 2007 mendatang.  

Dengan semakin pudarnya harapan untuk 

mendapat proses legalisasi kehidupan para ilegal 

tampaknya juga akan menjadi semakin sulit karena 

pihak pemerintah mengharuskan perusahaan kecil 

dan menengah untuk mempekerjakan pekerja dengan 

sistem EPS.   

Upaya pemerintah Korea 

memang tidaklah mudah 

dalam upayanya 

melindungi pekerja 

migran.  Pihak pemerintah 

telah berencana untuk 

menggabungkan EPS 

dengan ITS namun upaya 

ini telah ditentang  oleh 

pihak KSFB yang takut 

kehilangan sumber 

pencaharianya.  

Pihak pemerintah dirasa 

bisa dibilang mendua hati 

disatu pihak pemerintah bersikeras menindak tegas 

para ilegal namun dilain hati pemerintah berbaik hati 

dengan mengucurkan dana bantuan bagi pekerja ilegal 

melalui departemen sosialbudaya dan dinas kesehatan.  

Sejak tahun lalu pihak dinas kesehatan Korea telah 

menawarkan dan menyediakan operasi dan perawatan 

geratis. Disamping itu pihak dinas sosial budaya dan 

kepariwisataan juga telah mengucurkan dana dalam 

penyelenggaraan festival asia yang telah dilaksanakan 

diseluruh penjuru Korea.  Selain itu pihak pemerintah 

juga berencana untuk lebih banyak membentuk selter 

baru.  Namun dalam hal ini diharap tidak akan 

menimbulkan suatu bentuk persaingan yang tidak 

sehat diantara selter-selter yang ada.   

Sebuah upaya politik dengan pembentukan serikat 

pekerja migran telah terealisasi tahun lalu namun 

pihak depnakaer Korea menolak untuk memberikan 

pengakuan secara sah pada serikat ini.  Alasan 

penolakan tersebut karena sebagian besar anggota 

serikat tersebut adalah pekrja ilegal. An Wa Re yang 

merupakan pucuk pimpinan dari serikat tersebut 

sempat ditahan selama 7 bulan.   

Berkenaan dengan 

masalah keluaraga multi 

kultur yang merupakan 

buah dari adanya 

perkawinan beda negara 

pihak pemerintah telah 

berupaya meningkatakan 

perhatiannya terhadap 

kepentingan sosial 

mereka sejak tahun 2005 

lalu.  Bentuk perhatian 

tersebut antara lain 

dengan memberikan 

dukungan moral dan dana. 
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Namun upaya ini dirasa belum berjalan secara 

sitematis kearah sasaranya.  Adapun yang sangat 

perlu dilaksanakan adalah pemberian jaminan hak 

hidup atau pengakuan sebagi warga pada mereka dan 

keturunannya  secara layak.   

Dimasa datang dalam pengelolaaan pekerja migran 

pemerintah Korea harus bisa mnegacu pada 

pengalaman dan pemahaman terhadap para warga 

Korea yang hidup diluar negeri.  Bagai mana 

kebijakan pemerintahnya  dan dalam bentuk yang 

bagai mana yang sistem sosialnya. Jawaban atas 

semua ini dirasa akan merupakan seatu acuan yang 

bijak dalam penangana pekerja migran di Korea 

nanti.  Pada tahun ini akan dilaksanakan 2 

simposium yang masing-masing dilaksanakan di 

Jepang dan Jerman.  Simposium ini diharap akan 

menjadi fondasi bagi terbentuknya solidaritas dari 

para warga Korea yang hidup dinegara 

lain.  Dengan  mebina hubungan dengan para 

expatriate Korea pemerintah bisa mebuat kebijakan 

yang dirasa lebih tepat bagi pengelolaan migran 

didalam negerinya.  

Aktivitas-aktivitas yang mendukung para migran 

telah tersebar keseluruh Asia.  Kegiatan mereka 

banyak mengarah pada pemahaman sejarah dan 

kebudayaan bangsa-bangsa Asia.  Bentuk kegiatan 

tersebut antara lain " Be Friend With Asia" dan 

adanya fetival-festival budaya Asia.  Berbagai upaya 

ini dimaksudkan untuk memperlunak terjadinya 

benturan budaya sehingga secara mulus akan tercipta 

proses assimilasi yang berbuah suasana yang damai 

dan demokratis tanpa adanya penindasan hakasasi di 

Asia.  Untuk bisa mewujudkan semua ini tentunlah 

dibutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak 

yang bersangkutan, terutama baik dari pekerja migran 

yang masih bekerja disini ataupun yang sudah pulang.  

 

 

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

    

EEEXXX---MMMIIIGGGRRRAAANNN   VVVIIIEEETTTNNNAAAMMM   

TTTAAANNNYYYAAAKKKAAANNN   UUUAAANNNGGG   PPPEEENNNSSSIIIUUUNNN   

YYYAAANNNGGG   TTTAAAKKK   TTTEEERRRBBBAAAYYYAAARRR      
 

K dan H adalah nama samaran dari dua orang 

mantan pekerja migran asal Vietnam.  Mereka telah 

bekerja di Korea selama 2 tahun 7 bulan yang di 

mulai tahun 2003 lalu.  Saat ini mereka berdua 

datang kembali ke Korea namun dengan tujuan 

study.  Mengingat saat mereka pulang  dulu sebagai 

pekerja tidak mendapat uang pensiun maka dalam 

kesempatan keduanya disini mereka mencoba 

menanyakan prihal uang tersebut ke pihak 

perusahaan dimana mereka bekerja dulu. Namun 

pihak perusahaan mengatakan bahwa uang pensiun 

mereka telah dibayarkan melelui pihak menejemen 

Training Industry di Seol dan mereka disarankan 

untuk menayakan prihal tersebut kesana.   Meskipun 

mereka dapat dengan segera pergi ke Seol namun ada 

kejanggalan dalam kasus ini.  Adalah sangat tidak 

sesui dengan ketentuan bila pembayaran uang pensiun 

melalui pihak ketiga.  Mengingat akan kejanggalan 

tersebut ke duanya meminta saran pihak FWR 

sebelum pergi ke Seol.   

Ketika pihak FWR coba menghubungi pihak 

perusahaan untuk menanyakan tentang uang pensiun 

tersebut jawaban yang didapat juga sama, namun 

ketika ditanya kapan dan berapa jumlah yang telah 

dikirim ke pihak menejemen jawabanya justru malah 

memfitnah mantan pekerja Vietnam tersebut dengan 

mengatakan bahwa pekerja tersebut malas bekerja, 

pembohong, dan tidak baik.  

Terlepas dari apaun yang dikatakan perusahaan 

tentang mantan pekerjanya yang jelas pihak 

menejemen ITS telah menerima  uang pembayaran 

pensiun tersebut.  Pihak FWR menegaskan bahwa 

peraturan tentang sistem pembayaran seperti ini dan 

terlebih lagi bila pihak ketiga tidak mau mengirimkan 

uang tersebut kepihak yang berhak adalah suatu 

pelanggaran.  Setelah mendapat penjelasan seperti ini 

K salah satu dari mantan pekerja tersebut 

menghubungi pihak menejemen ITS dan megatakan 

bahwa kasus  ini merupakan penyelewengan yang 

serius..  Mendapat laporan tersebut pihak menejemen 

secara langsung pergi ke Busan menemui kedua 

mantan pekerja tersebut.  

Kepala departement Training menejemen melalui 

penerjemahnya telah menyangkal segala tuduhan 

pihak FWR bila pihaknya telah menerima uang 

tersebut.  Pihaknya juga mengatakan bahwa pihak 

perusahaan telah mencoba mengalihkan tanggang 

jawab tersebut ke pihak menejemen ITS dengan dalih 

sebagi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap 

segala permasalahan yang berkenaan dengan pekerja 

Training.  Disamping itu pihak menejemen ITS juga 

menyarankan untuk meminta tanda bukti pengiriman 

uang kepihaknya.  Akhirnya pihak menejemen 

menekan pihak perusahaan untuk membayar uang 

tersebut dan K dan H bisa mendapatkan uang 

pensiunya.  

Banyak kasus pekerja migran tidak mendapatkan 

uang pensiunya dan sangat lah sulit untuk mengurus 

masalah uang pensiun tersebut bila yang bersangkutan 

tidak berada dinegara mereka.  Memang 

kemungkinan untuk mendapatkan kembali uang 

pensiun tersebut bisa menjadi besar bila yang 

bersangkutan bisa pergi ke Korea kembali.  Namun 

kenyataan saat ini menunjukan bahwa sangatlah sulit 
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untuk bisa kembali ke Korea.  Jalan terbaik untuk 

mengatasi permasalahan ini adalah membuat 

peraturan yang jelas yang bisa menjamin pekerja 

migran bisa mendapatkan uang pensiunya.  
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦LOKAL NEWSLOKAL NEWSLOKAL NEWSLOKAL NEWS ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   

 

PPPEEERRRBBBAAAIIIKKKAAANNN   SSSYYYSSSTTTEEEMMM   YYYAAANNNGGG   

BBBEEERRRKKKEEENNNAAAAAANNN   DDDEEENNNGGGAAANNN   PPPEEEKKKEEERRRJJJAAA      

   
Mulai bulan Januari 

ini pekerja yang 

melamar pekerjaan 

tidak perlu 

melakukan medikal 

cek. Dan mulai 

bulan Jully 

mendatang pihak 

depnaker akan 

melaksanakan kebijakan 5 hari kerja secara intensife 

pada perusahaan-perusahaan yang berkaryawan 100 

orang lebih.  Seorang dari pihak kehakiman telah 

mengungkapkan bahwa lembaga sistem pengawas 

kesehatan yang seharusnya mengechek  kondisi 

kesehatan dan memberikan alternatif pengobatan 

telah disalah artikan untuk mendiskualifikasi 

(menggagalkan) calon pekerja yang 

berpenyakit.  Karena hal ini dirasa akan 

membuahkan tindak diskriminasi maka lembaga atau 

sistem ini akan dihapus mulai bulan Janiary tahun ini.  

Juga mulai bulan Juni mendatang pihak pengushan 

Korea akan mendapatkan kemudahan proses dalam 

mempekerjakan pekerja migran.  Bentuk kemudahan 

itu pihak pengusaha tidak perlu lagi membuat banyak 

surat pernyataan dan tidak perlu lagi harus melapor 

ke pihak berwenang untuk mulai mempekerjakan 

pekerja migran.   

Pada tahun 2007 mendatang EPS dan ITS akan 

digabungkan menjadi satu system .  Lembaga 

pendukung yang akan bekerja membantu 

memperbaiki ketrampilan para pekerja akan aktive 

mulai bulan Januari dan dalam hal ini pengusaha 

wajib memberikan kesempatan pada calon 

pekerjanya untuk mendapatkan pembinaan 

ketrampilan tersebut, sementara biaya pendidikan itu 

akan dibantu oleh pihak pemerintah.   Mulai bulan 

Maret tahun ini sekolah pendidikan kejuruan dan 

politehnik akan digabungkan kedalam lingkup 

Universitass.  Nantinya pekerja akan mendapatkan 

gaji dan pesangon selama mengikuti pelatihan 

tersebut.   

Bagi pekerja yang bekerja ditempat yang 

mempunyai tingkat kebisingan yang berbahaya, 

berdebu dan beracun dalam katogari 120 sampai 177 

jenis berhak mendapatkan medikal chek khusus.  

Pemerintah juga akan memberikan hak dan jaminan 

pekerja untuk membentuk serikat pekerja.  Dan 

perusahaan yang mempekerjakan 2 atau lebih pekerja 

yang beresiko tinggi dan mempunyai rekor kecelakaan 

kerja fatal tidak diberi hak untuk berusaha 

kembali.  (E-Daily Desember, 21 2005).  

   

   

PPPEEEKKKEEERRRJJJAAA   MMMIIIGGGRRRAAANNN   MMMEEENNNDDDEEERRRIIITTTAAA   

AAAKKKIIIBBBAAATTT   UUUAAANNNGGG   PPPOOOTTTOOONNNGGGAAANNN      

   
Seorang warga Srilangka harus mengutang sebesar 

50.000 won untuk bekal hidup sebelum bisa menerima 

gaji di Korea.  Dari sejumlah uang tersebut dia harus 

rela kehilangan 29100 won untuk memenuhi tuntutan 

pembayaran asuransi ke pihak Samsung Fire 

Insurances Company.  Pada tanggal 12 Oktober dia 

menerima gaji pertamanya sebesar 587010 won.  Gaji 

yang harus dia terima saat itu sebenarnya adala 

700.000 won Namun jumlah itu harus dipotong untuk 

berbagai macam pembayaran asuransi yang antara lain, 

asuransi pension nasional, asuransi pekerja dan juga 

pembayaran untuk tempat tinggal.  Pada tanggal 13 

oktober kemudian pihak jaawatan asuransi yang 

dikelola perusahaan asuransi pemadam kebakaran 

Samsung kembali memotong uangnya sebesar 

600.000 won sebagai uang asuransi untuk pulang 

nanti.  Asuransi jenis ini bisa dibilang sebagai uang 

jaminan bagi pekerja yang masuk melalui sistem EPS 

agar tidak dengan mudah melarikan diri dan bilamana 

melarikan diri maka uang jaminanan tersebut akan 

hilang atau tidak kembali karena dianggap sebagai 

pembayaran denda.   

Meskipun Orang Srilangka tersebut telah bekerja 

selama satu setengah bulan namun dia tetap tidak bisa 

mempunyai uang akibat dari semua potongan 

tersebut.  Pekerja migran yang masuk melalui sistem 

EPS mengalami banyak jenis potongan gaji dan hal ini 

dirasa lebih mahal dibanding potongan yang 

dilakukan oleh sistem ITS.  

Dalam sistem EPS proses sistem uang jaminan 

pembayaranya dibayar dengan memotong seluruh gaji 

pertamanya namun dalam sistem ITS pemotongan 

secara berangsur 100.000 per bulan selama 3 bulan 

pertama.  Sementara itu jumlah asuransi kecelakaan 

yang harus dibayar melalui sistem ITS sebesar 25700 

sementara di EPS sebesar 29100 won.  Pekerja 

migran dengan sistem EPS juga dikenakan kewajiban 

membayar uang jaminan pensiun dan asuransi 

kesehatan serta juga harus membayar uang uang 

pasilitas tempat tinggal.  Satu keuntungan EPS adalah 
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bilamana pekerja mengalami nganggur mereka akan 

mendapat uang tunjangan dari pihak asuransi tenaga 

kerja.  

Dipandang jumlah dan sistem pemotongan ini 

dirasa memberatkan dan melanggar hak-hak pekerja 

maka beberapa kelompok peduli nasib migran 

menyarankan agar jumlah potongan diturunkan 

seminimal mungkin dan dalam jangka yang lebih 

panjang.(Herald Economy January 5 2006)  
 

 

PPPEEENNNJJJEEELLLAAASSSAAANNN   PPPIIIHHHAAAKKK   

KKKEEEHHHAAAKKKIIIMMMAAANNN   TTTEEENNNTTTAAANNNGGG   UUUAAANNNGGG   

PPPOOOTTTOOONNNGGGAAANNN      

   
Bilamana pekerja kabur atau jadi tenaga ilegal 

maka uang jamina asal darin pemotongan tersebut 

akan hialang atau tidak kembali.  Menurut peraturan 

nomor 22 tentang tenaga kerja migran sebenarnya 

walaupun pekerja migran kabur atau jadi ilegal 

mereka teatp behak secara penuh menerima kembali 

uang asuransi tersebut saat mereka pulang nanti.  

Tentang potongan asuransi kecelakaan sebenarnya 

tidak harus ada perbedaan jumlah antara sistem EPS 

dan ITS bila mereka memiliki jenis kelamin dan 

umur yang sama.  Sementara itu memang benar 

bilamana pekerja melalui sistem EPS mengalami 

kehilangan pekerjaan mereka akan mendapat uang 

tunjangan kerena mereka mempunyai asuransi tenaga 

kerja sementar di sistem ITS tidak ada.   

Pada dasarnya menurut undang-undang yang 

mengatur tentang asuransi tenaga kerja yang telah 

direvisi pada tanggal 1 January 2006 mengatakan 

bahwa potongan untuk asuransi bagi tenaga kerja 

dengan sistem EPS yang dulunya dianggab sebagai 

kewajiban dirubah menjadi bersifat tidak harus. 

(Yonhap News January 5,2006)  
 

 

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

 

MMMEEENNNUUUNNNTTTUUUTTT   UUUAAANNNGGG   PPPEEENNNSSSIIIUUUNNN      
 

Nama saya Ali dari Pakistan.  Perusahaan saya 

tidak mau memberikan uang pensiun dan kemudian 

say pergi ke pihak depnaker.  Superviser depnaker 

yang menerima pengaduan saya akhirnya menemui 

boss saya namun supervisor tersebut menolak untuk 

memberikan keterangan tentang hasil pertemuanya 

kepada saya.  Ketika saya mencoba bertanya 

mengapa dia tidak mamu memberitahu tentang hal 

tersebut dia menjawab " Bila saya kasih tahu apa 

kamu akan faham ?" Kemudian hari saya mengatui 

bahwa terjadi kesalahan akan pernyataan jumlah uang 

pensiun yang harus saya terima.  Saya tidak habis 

pikir akan prilaku petugas yang menyimpang 

tersebut.  Haruskah saya berdiam diri akan prilaku 

tidak adil ini ?  

 

 Adalah suatu keharusan bagi seorang petugas 

untuk memberikan keterangan pada klienya atas 

hasil investigasinya.  Meskipun anda seorang pekerja 

asing anda mempunyai hak untuk mengajukan 

tuntutan atas tindakan yang menyimpang yang 

dilakukan supervisor tersebut kepihak yang 

berwenang di depnaker.  Dan tidak seharusnya 

oknum tersebut mendapatkan sangsi.  

 

Disamping itu anda bisa juga menyampaikan 

keluhan tersebut ke pihak NHRC.  Untuk melapor 

kesana anda tidak perlu menunjukan nomor ID namun 

anda perlu memberikan nomor telepon anda.  Anda 

bisa mengajukan keluhan dengan cara menelpon, 

kirim fax, surat atau e-mail dll. Adapaun alamat 

NHRC adalah :  

 

 
 

NHRC human right counselor center  

Geumsegi B D 701 Mukyo-dong Rd 4 Euljiro 1-ga 

16 Jung-gu Seol  

fax; 02-2125-9829   phone : 02-1331(100-842)  

Homepage : www humwnright go kr  

e-mail     : hoso humanright go kr  

 

Saat ini pihak depnaker telah bekerja sama dengan 

pihak kehakiman untuk melakukan tindakan tegas 

terhadap pekerja ilegal.  Untuk itu bila kita tetap 

berdiam diri dengan tidak melakukan protes maka 

mereka tetap akan memperlakukan kita sebagai ilegal 

dan bukan pekerja yang selalu dilanggar dan ditindas 

hak-hak asasinya.  Untuk itu menutut dengan jalur 

hukum adalah cara terbaik.  

 

Stop Crackdown !! 

J 


