PERNYATAAN SIKAP IMWU NL
TERHADAP KETERLIBATAN ANGGOTA DALAM ORGANISASI POLITIK

Kami, Indonesian Migrant Workers Union (IMWU NL), memperingati Dirgahayu Kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke-66. Semoga rasa kebangsaan yang terpupuk dalam darah kita terus
berkembang besar. Kami, IMWU NL, turut berbahagia dan merayakan Dirgahayu tersebut secara
positif serta terus mengharapkan kejayaan Bangsa Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya dimana
pun berada.
Dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini, Kami, IMWU NL, mengeluarkan
pernyataan sikap kami atas isu keterlibatan anggota dalam suatu organisasi politik. Pernyataan sikap
ini dirasa perlu mengingat saat ini terdapat ajakan dan tawaran kepada anggota kami oleh organisasi
berlatar belakang politik dimana tawaran dan ajakan adalah untuk bergabung dalam organisasi
tersebut secara tidak langsung.
Meski tawaran dan ajakan tersebut bersifat individual, tetapi sebagai organisasi yang menaungi para
anggotanya dan memberikan perlindungan serta waspada dalam isu-isu pekerja migran sesuai
dengan misi kami, maka dirasa perlu bagi kami untuk memberikan suatu pernyataan sikap.
Atas isu tersebut dan atas pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:
BAHWA Kami, IMWU NL merupakan organisasi yang dibentuk DARI, OLEH DAN UNTUK Pekerja
Indonesia di Belanda sesuai dengan pertemuan pekerja Indonesia tanggal 2 Januari 2011.
Dimana pembentukan organisasi ini dirasa perlu untuk menaungi dan melindungi serta
memperjuangkan hak seluruh pekerja Indonesia di Belanda beserta keluarga mereka, yang
berdokumen maupun yang tak terdokumentasi, untuk diakui dan dihormati serta terbebas
dari segala bentuk diskriminasi, penindasan, dominasi, kekerasan dan eksploitasi.
BAHWA Organisasi kami dibentuk berdasarkan rasa SOLIDARITAS, KEBERSAMAAN, DAN
KETERLIBATAN BATIN diantara para pekerja migran Indonesia di Belanda.
BAHWA Organisasi kami merupakan organisasi Non-profit berbasis komunitas yang
independen dan terlepas dari atribut politik apapun.
BAHWA Organisasi kami memiliki misi untuk untuk menyatukan para pekerja migran
Indonesia di Belanda, secara kolektif menegaskan hak dasar pekerja migran sebagai manusia
dan sebagai pekerja, bersama dengan upaya terpadu dalam kampanye perlindungan hak-hak
pekerja, waspada dalam menghadapi isu-isu pekerja migran dan aktif berbagi informasi yang
berkaitan kepada rekan pekerja, membangun kolaborasi dengan rekan pekerja Indonesia di
berbagai negara, rekan pekerja Belanda dan dunia.
BAHWA saat ini terdapat tawaran dari organisasi berlatar belakang politik yang mengajak
beberapa anggota IMWU NL khususnya bagi anggota dan pekerja tak terdokumentasi (PTT)
untuk bergabung dalam organisasi tersebut secara tidak langsung.

MAKA Kami, IMWU NL menyatakan:
1. BAHWA Kami menghormati seluruh organisasi politik manapun khususnya yang berada di
Belanda ini serta menghargai visi misi dan tujuan-tujuan mereka;
2. BAHWA Kami merupakan organisasi pekerja migran yang bekerjasama dengan berbagai
organisasi migran lainnya dan Organisasi pendukung warga tak terdokumentasi di Belanda
seperti Koalisi menentang kriminalisasi, OKIA, Vluchtelingenwerk, STEK, Het Wereldhuis
Amsterdam dan Den Haag, Stichting ROS, Stichting LOS, ASVK, Paulus Kerk, Kerk in Actie,
Aliansi for human rights of the undocumented (AHRU), FNV, organisasi keagamaan,
Pengacara-pengacara Belanda, Jaringan Eropa seperti PICUM, DFD dan pihak pemerintah
seperti IND, Kementerian Luar Negeri Belanda, KBRI, serta organisasi Internasional seperti
IOM, ILO dan pihak-pihak lainnya, maka Kami, IMWU NL, mengerti betul permasalahan PTT
dan situasi politik saat ini yang berkenaan dengan PTT dimana Pemerintah Belanda saat ini
akan memberlakukan hukuman denda dan pemulangan segera bagi kawan PTT.
3. BAHWA sebagai organisasi yang juga dibentuk oleh rekan PTT, Kami, IMWU NL, mengerti
situasi rekan-rekan sebagai PTT di Belanda ini serta posisi PTT yang rentan kekerasan,
keterlibatan dalam kriminalisasi, tidak memiliki kejelasan dalam hal bekerja, tempat tinggal,
kehidupan maupun status imigrasi, dimana situasi dan posisi PTT ini membuat PTT sulit
berharap kejelasan masa depan PTT khususnya yang berminat untuk hidup, tinggal dan
bekerja di Belanda. Untuk itulah organisasi IMWU NL dibentuk oleh kawan-kawan juga,
dimana salah satu tujuannya untuk memperjuangkan dan memberikan perlindungan hak
PTT sebagai manusia dan sebagai pekerja termasuk memperjuangkan status PTT entah
melalui
ijin
kerja
maupun
ijin
tinggal.
4. BAHWA Kami menghormati keputusan pribadi kawan-kawan yang ingin terlibat dalam
organisasi politik manapun.
5. BAHWA Kami menegaskan adanya keterlibatan anggota dalam suatu organisasi politik
adalah murni dari keinginan anggota sendiri dan tak ada sangkut paut dengan organisasi
IMWU
NL.
6. BAHWA Kami meminta dengan sangat kepada kawan-kawan untuk menghormati dan
menghargai IMWU NL dengan TIDAK membawa unsur politik dalam tubuh organisasi IMWU
NL.
7. BAHWA Kami menghimbau kepada seluruh PTT hendaknya meninjau lebih jauh dan lebih
dalam atas tawaran dan ajakan yang diberikan, mengkonsultasikannya kepada pengacara
atau konsultan lainnya serta hendaknya melihat konsekuensi ke depannya. Kami mengerti
betul apabila ada tawaran dan ajakan yang langsung ke titik permasalahan PTT sehingga
merupakan suatu harapan besar bagi PTT. Adapun demikian, kami menghimbau untuk lebih
mempertimbangkan kembali suatu tawaran atau ajakan. Dan bilapun tawaran dan ajakan
tersebut berdasar pada kemanusiaan dan tidak mengikat kawan-kawan PTT maka kami
sarankan dengan sangat untuk membuat pernyataan secara hitam dan putih.

8. BAHWA Untuk permasalahan kawan-kawan PTT termasuk atas isu permohonan asylum,
asylum politik, pengungsi, pengungsi politik, berhadapan dengan pihak kepolisian, hak-hak
kawan-kawan PTT, pilihan-pilihan dan kesempatan-kesempatan yang dimiliki kawan-kawan
PTT, hak dalam detensi, dan lainnya, maka IMWU NL akan memfasilitasi suatu diskusi
langsung dengan Advokat yang memiliki spesialisasi kasus imigrasi dan asylum. Kami harap
diskusi ini dihadiri kawan-kawan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dan memberi
informasi kepada kawan-kawan.
9. BAHWA apabila dengan keterlibatan anggota IMWU NLL PTT dalam suatu organisasi politik,
memaksa anggota IMWU NL PTT untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, maka
anggota tersebut secara langsung mengundurkan diri dari organisasi IMWU NL karena
tidak sesuai lagi dengan pasal 2 Konstitusi IMWU NL yang menyatakan bahwa anggota
IMWU NL adalah pekerja migran Indonesia di Belanda, mantan pekerja migran Indonesia di
Belanda dan keluarga mereka.

Demikian Pernyataan Sikap Kami, IMWU NL, atas keterlibatan anggota dalam suatu organisasi
politik. Kami selalu mengharapkan yang terbaik untuk anggota dan seluruh pekerja Indonesia di
Belanda.
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