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MP3EI: PROYEK HILIRISASI SAWIT DAN 

EKSPLOITASI BURUH PERKEBUNAN SAWIT DI 

SUMATERA UTARA 
 

 
Ringkasan 

 
 

Pemerintah Indonesia melaunching sebuah proyek raksasa jangka panjang bernama 
MP3EI pada bulan Mei 2011, dengan tujuan tujuan yang fantastis secara ekonomi, yakni 
mengubah Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi terbesar di dunia dengan 
pendapatan perkapita 15.000 dollar pada tahun 2025. Pertanyaan kritisnya adalah siapa 
yang akan diuntungkan dan dilibatkan oleh proyek raksasa ini? 

Rancangan awal penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: seperti apa kaitan 
keberadaan investasi MP3EI di Sumatera Utara dengan faktor faktor ketersediaan energi, 
infrastruktur, transportasi, pusat keuangan, sumber daya dan tenaga kerja, dan seperti 
apa dampak kehadiran proyek ini terhadap akses masyarakat marginal terhadap 
sumberdaya. Namun pada akhirnya laporan ini hanya bisa menyajikan deskripsi proyek 
MP3EI di Sumatera Utara terkhusus yang berkaitan dengan hilirisasi perkebunan sawit, 
dan kondisi perburuhan di perkebunan perkebunan sebagai tesis kritis atas agenda 
modal yang ternyata melupakan roda utamanya bernama buruh.  

Hilirisasi produk sawit dan penciptaan kawasan industri sawit yang dalam kampanye 
pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, pada 
kenyataannya berdiri di atas perampasan tanah rakyat dan eksploitasi buruh 
perkebunan yang nasibnya dari waktu tetap tidak pernah berubah.  

Tulisan ini membuktikan bahwa buruh, sebagai aspek utama pemikul roda proyek 
raksasa bernama MP3EI, ternyata terekslusi dari wacana, kebijakan, dan praktek 
berkedok membangun Indonesia sebagai 10 besar negara terkaya di Dunia tahun 2025. 
Sistem perbudakan di perkebunan sawit masing langgeng, pemberlakuan outsourching, 
praktek sengaja buruh anak, buruh harian lepas,  hingga siklus kehidupan di 
emplasement – kantong kantong pemukiman di perkebunan - yang tidak ada bedanya 
dengan praktek peternakan hewan. Sistem ini belum berubah dan disentuh hingga kini.  
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Glosarium 
 
 
Afdeling  Luasan lahan sekitar 700 hingga 900 ha 
Berondolan   Buah sawit yang terlepas dari tandannya 
BHL    Buruh Harian Lepas 
Egrek    Alat memotong buah dan pelepah sawit dari batang pohonnya 
Estate     Kebun 
Janjangan    Tandan sawit 
Kernet   Buruh tak terdokumentasi yang membantu seorang BHL atau 

SKU memenuhi targetnya. Upah seorang kernet berasal dari gaji 
dan premi yang diterima seorang BHK atau SKU 

Kerani   Buruh yang bertugas mencatat, menulis, menerima. Pekerjaan 
ini biasanya berhubungan dengan pencatatan hasil kerja 
pemanen 

Komedil   Berat janjangan (tandan) 
Mangkir   Bolos kerja 
Ancak    Lokasi Kerja 
Piringan    Lingkaran disekitar pohon sawit dengan radius 3 meter. 
TPH Tempat Pengumpulan Hasil , yakni tempat penumpukan buah 

sawit setelah dipanen 
Trek    Musim berkurangnya buah  
Weading  Pencabutan tanaman yang tidak berguna (talas/lompong, 

rumput yang tinggi) dalam kebun agar tidak mengganggu 
pemanen. 

Kap/Kad   Alat penyemprot 
Ablasi   Membuang buah sawit yang masih tumbuh pertama 
Wolon   Jam istirahat buruh ditengah pekerjaan 
Kontraktor   Pemborong suatu jenis pekerjaan 
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I. 
Pendahuluan 
 

 

Sejarah Perkebunan Sawit di Sumatera Utara     

Sejarah panjang relasi dan penetrasi modal skala besar berupa pembentukan 
perkebunan –onderneming- dengan geografi Sumatera Timur –kini Sumatera Utara- 
telah dicatat sebagai salah satu pertarungan panjang berbagai pihak dan kelas sosial di 
Indonesia. Setelah pemberlakukan UU Agraria 1870, investasi asing di perkebunan 
masuk secara massif. Di Pulau Jawa, investasi asing bergerak di sektor perkebunan tebu, 
sementara di Sumatera Timur, perusahaan-perusahaan asing ini bergerak di sektor 
perkebunan tembakau. Pembukaan perkebunan tembakau milik swasta di Sumatera 
Timur pada akhir abad ke-18 menandai sebuah era baru dalam usaha perkebunan tidak 
hanya tembakau, tetapi juga komoditas karet dan kelapa sawit di wilayah Indonesia. 

Perkebunan dan negara merupakan dua lembaga yang sejak jaman penjajahan hingga 
saat ini selalu berkolaborasi. Negara, menggunakan perkebunan sebagai alat penghasil 
devisa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sementara, perkebunan menggunakan 
negara untuk menjamin dan memperlebar akumulasi keuntungannya. Dari jaman 
penjajahan hingga pergantian rejim penguasa di Indonesia, perkebunan selalu mampu 
bertahan.  

Di masa penjajahan, perkebunan dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan devisa bagi 
pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa di perkebunan oleh pemerintahan penjajah 
ternyata mampu menyelamatkan Belanda dari krisis utang. Liberalisasi ekonomi dengan 
dikeluarkannya UU Agraria 1870 oleh pemerintah kolonial menjadi pendorong investasi 
besar-besaran asing di ranah perkebunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Timur 
menyebabkan eksistensi perkebunan semakin menguat ( Ricklefs, 2005).  Tidak hanya 
bagi kolonial, sumber daya perkebunan juga kemudian hari menjadi primadona ekonomi 
bagi pemerintah Indonesia.  

Industri sawit di Indonesia telah berkembang pesat dengan dukungan pertumbuhan 
perkebunan yang sangat pesat pula hingga mencapai lebih dari 6,3 juta hektar yang 
terdiri dari sekitar 60% yang diusahakan oleh perkebunan besar dan 40% oleh 
perkebunan rakyat. Pertumbuhan perkebunan sawit ini tidak terlepas dari kebijakan 
ekspor non migas awal tahun 1980-an dimana pemerintah saat itu mendorong ekspor 
komoditas non migas termasuk kelapa sawit (Noer Sutrisno, 2008).  

Ekspansi perkebunan kelapa sawit pada saat ini telah meluas hampir ke semua 
kepulauan besar di Indonesia yang tersedia lahan yang luas. Selama 19 tahun terakhir, 
ekspansi perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata 315.000 Ha/tahun.  Sampai saat 
ini Indonesia memiliki kurang lebih 7 juta hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit.  
Diluar itu, sekitar 18 juta hektar hutan telah dibuka atas nama ekspansi perkebunan 
kelapa sawit. Trend perluasan perkebunan kelapa sawit sekarang bergerak ke wilayah 
Sulawesi, Kalimantan dan Papua (Ambo Ala, 2008). 
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Grafik 1. 
Luas Perkebunan Kelapa Sawit Milik Perusahaan dan Rakyat 2002-2007 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Salah satu faktor yang sangat mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia adalah ketersediaan lahan. Pemerintah propinsi dan kabupaten memegang 
peranan penting dalam konteks ini karena perluasan perkebunan kelapsa sawit akan 
memberikan dampak pada peningkatan PAD. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia 
telah mengusulkan sekitar 20 juta hektar tanah di wilayahnya menjadi lahan bagi 
perluasan perkebunan kelapa sawit.  

 

Grafik 2.  
Rencana Pemerintah untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa sawit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Marcus Colsester dkk, (2006:29) 
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Perkembangan perkebunan sawit ini sudah barang tentu membuka lapangan usaha baru, 
karena pada umumnya perkebunan sawit diusahakan di atas tanah yang baru dibuka 
atau belum diusahakan sebelumnya. Dampak langsung dari kehadiran perkebunan sawit 
adalah munculnya kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perkebunan 
dan industri sawit menghasilkan angka yang cukup besar dibandingkan dengan industri 
lainnya. Diluar itu, terdapat  kelompok masyarakat yang  langsung maupun tidak 
langsung tergantung pada perkebunan kelapa sawit.  

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit, termasuk perkebunan 
rakyat diperkirakan mencapai angka 10 juta jiwa. Kehadiran perkebunan kelapa sawit 
memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang masih memegang teguh 
paradigma pertumbuhan ekonomi. Industri sawit sangat menguntungkan dilihat dari segi 
daya penyebaran berdampak pada peningkatan pendapatan pada para pelaku dan 
dampak terhadap ekonomi regional. Dari segi sumbangan terhadap devisa negara 
terbukti bahwa selama tahun 2007 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7% 
ditopang oleh industri perkebunan kelapa sawit. Secara keseluruhan kedudukan 
perolehan devisa dari minyak sawit terhadap total nilai ekspor hasil industri juga 
meningkat mencapai di atas 5 % sejak 2003 dan pada tahun 2007 mencapai di atas 10 %. 

Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit menghadirkan ketimpangan kepemilikan, konflik 
tanah, eksploitasi buruh dan kerusakan ekosistem. Sebagaimana telah dipaparkan, 
perluasan perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata 325.000. hektar/tahun. Namun, 
pertambahan luas perkebunan kelapa sawit juga membawa perubahan dalam hal 
kepemilikan. Perkembangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor 
utama dalam pemilikan perkebunan kelapa sawit. Fakta memperlihatkan bahwa 
kepemilikan maupun perluasan perkebunan kelapa sawit justru dilakukan oleh sektor 
swasta (asing/nasional). Perusahaan-perusahaan  perkebunan kelapa sawit swasta asing 
maupun nasional tidak hanya melakukan perluasan tetapi juga melakukan privatisasi 
perkebunan-perkebunan kelapa sawit milik negara1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kepemilikan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia. 
Sumber : Kompilasi 

 

                                            
1 Lihat kasus pengalihan pengelolaan PTPN II (Sumut)  Wilayah Tengah  Langkat ke perusahaan PT LNK 
Malaysia 
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Sejalan dengan itu, kehadiran perkebunan di Indonesia tidak pernah terlepas dari konflik 
yang berkaitan dengan perampasan tanah di awal kehadiran perkebunan. Penjarahan 
tanah atau umum disebut land grabbing dimaknai sebagai pelepasan tanah karena 
kehadiran investasi yang membutuhkan tanah skala luas yang secara langsung maupun 
tidak langsung kemudian memicu perubahan kontrol atas tanah. Di sisi lain bagaimana 
kehadiran investasi itu melakukan kontrol atas buruh dalam rangka maksimalisasi 
keuntungan. Jelas, kekuasaan yang timpang menyebabkan satu pihak harus kehilangan 
akses terhadap sumber daya.  

Kelapa sawit sejak awal adalah komoditas global. Akibatnya para pemilik kapital besar 
memanfaatkan lahan-lahan di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan 
komoditas tersebut. Banyak investor-investor asing kemudian menawarkan pengelolaan 
perkebunan skala besar di negara berkembang dengan bungkus modernisasi 
pengelolaan perkebunan. Mereka menawarkan dana, negara berkembang menyediakan 
lahan. Dalam penjelasan ini, sawit kemudian dinobatkan sebagai komoditi kapital yang 
dengan harga berapa pun, dikonstruksikan sebagai barang superior, mengingat 
kebutuhan pasar dunia terhadap minyak sawit cukup besar. Sehingga tawaran kapital 
terhadap masyarakat lokal tidak ada pilihan lain : berkebun sawit atau mati. 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit mengubah dinamika sosial ekonomi ditingkat lokal. 
Banyak petani yang lahannya terbatas tergelincir dalam proses pemiskinan. Petani yang 
sebelumnya petani subsistensi dengan bercocok tanam padi terpaksa mengkonversikan 
lahannya dengan menanami kelapa sawit akibat lahan pertanian mereka sudah dikelilingi 
dengan perkebunan kelapa sawit. Pilihan ini terpaksa diambil sebagai akibat dari 
berpindahnya hama dari kelapa sawit menuju lahan pertanian petani. Aspek modal, 
kualitas produksi  dan pemasaran yang sangat terbatas menyebabkan hasil produksi 
tidak seimbang dengan pengeluaran. Akibatnya dalam posisi yang demikian banyak 
petani menjual lahannya ke pihak perkebunan dan untuk menyambung hidup mereka 
terpaksa menjadi tenaga upahan (perubahan status dari pemilik lahan menjadi buruh).  

Konversi lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya cenderung 
meningkat. Di Sumatera Utara sebagai contoh, pada tahun 2005-2006 terjadi pengalihan 
fungsi lahan pertanian seluas 39.669 hektare atau sekitar 7,55 persen dari luas baku 
lahan sawah berpengairan di Sumut. Alih fungsi lahan pertanian tersebut terutama 
terjadi ke sektor kelapa sawit dan sub sektor lain di luar sektor  pertanian tanaman 
pangan. Alih fungsi lahan di Sumut sebanyak hampir 40 ribu hektare pada 2005-2006 itu 
terjadi di 13 Kabupaten. Daerah yang terbesar mengalami pengalihan fungsi lahan 
adalah Tapanuli Selatan, Asahan dan Labuhan Batu masing-masing sebesar 10. 455 
hektare, 7373 hektar dan 6.809 hektare. Di Labuhanbatu, sebagai salah satu wilayah 
lumbung beras di Sumatera Utara, konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa 
sawit rata-rata mencapai 5.000 hektar per tahunnya (Medan Bisnis, 2008).  
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Tabel 1. 
Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara 2004-2010 

No Tahun Luas (Ha) 

1 2004 844.882 

2 2005 894.911 

3 2006 1.044.230 

4 2007 1,09 juta 

5 2008 1,106 juta 

6 2009 1.138.908 

Sumber : Kompilasi dari data BPS berbagai Tahun 

 

 

Tingginya angka konversi lahan pertanian ke sektor diluar pertanian berdampak pada 
penurunan produksi padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumut, produksi padi 
periode 1998-2006 mengalami penurunan 23 % per tahun. Penurunan itu terjadi akibat 
berkurangnya lahan pertanian padi sebesar 1,13 persen per tahun. Sementara itu, sejak 
2007-2008, konversi lahan pertanian di Sumut tumbuh sekitar 4,2 persen. Lahan 
pertanian tersebut dialihkan ke tanaman keras dan kawasan pemukiman.  Luas lahan 
sawah berpengairan yang beralih fungsi pada tahun 2006 mencapai 280.847 hektar dan 
tahun 2008 mencapai 278.560 hektar. Kurun waktu 2007-2008, alih fungsi terbesar 
terjadi di Kabupaten Asahan yang mencapai 6.800 hektar, disusul Nias 6.700 hektar, 
Serdang Bedagai 2.300 hektar dan Langkat 1.400 hektar (BPS Sumut, 2008).  

 

Tabel 2. 
Luas Areal Pertanian Padi di Sumatera Utara 2004-2008 

 

 

 

 

 

Sumber : Kompilasi Berbagai Sumber 

 

 

Pemberian izin konsesi secara besar-besaran oleh pemerintah mendorong keterlibatan 
puluhan perusahaan sawit berskala besar dan internasional untuk berinvestasi di 
Sumatera Utara. Dengan dengan modal tidak terbatas, ekspansi perkebunan kelapa sawit 
melaju cepat dan disisi lain luas lahan pertanian pangan semakin menurun.  

No 
Tahun Luas (Ha) 

1 2004 826.091 

2 2005 822.073 

3 2006 782.404 

4 2007 750.232 

5 2008 748.540 
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Tabel 3. 
Enam Besar Aktor Utama Perkebunan Sawit Swasta di Sumut 

Nama 
Perusahaan 

Pemilik Estimasi Luas Lahan dan Lokasi 

PT.Bakrie 
Sumatera 
Plantation, 

Bakrie group 28.122 hektar, berlokasi di Asahan 

PT. Smart 
  

Sinar Mas Group, 
dibawah Golden 
Agri Resources 

Konsesi 29.809 hektar, berlokasi di Tapanuli 
Selatan, Labuhan Batu, dan sebagian kecil di 
Kalimantan. Termasuk seluas 10.887 hektar 
konsesinya di Sialang Taji, Labura 

PT. 
Torganda 

DL Sitorus Konsesi 42.000 hektar 

PT. Socfin 
Indonesia 

Socfin Group, 
Belgium 

Konsesi 46.003 hektar, Labuhan Batu, Asahan, 
Deli Serdang, dan sejumlah kecil di Aceh. 

PT. London 
Sumatera 
(Lonsum) 

PT Pan Lonsum , 
Happy Cheer 
Limited, British 
Virgin Island, dan 
publik 

Konsesi 45.720 hektar, di Langkat, Deli Serdang, 
Asahan, Labuhan Batu, Simalungun, dan 
sejumlah kecil di Sulawesi,  Kalimantan Timur 
dan Jawa. 

PT. Wilmar 
Wilmar Group 363.238 hektar, sbb: PT. Milano, seluas 5.871 

hektar di Labuhan Batu, PT. Agro Nusa Persada 
Indah, di Asahan (total luas tidak diketahui), PT. 
Binanga Karya, 392 hektar, di Kampung Pajak, 
Na 9-10, Labuhan Batu, PT. Umada, konsesi 
1.591 hektar, di Merbau, Labuhan Batu. 
Termasuk 80.000 ha berlokasi di Malaysia, 

Sumber : Saurlin Siagian (2012) 

 

 

Luas perkebunan sawit di Sumatera Utara saat ini diperkirakan sudah mencapai 1,4 juta 
hektar. Perkebunan sawit memang telah berumur ratusan tahun di Sumatera Utara, 
sebagian besar merupakan hasil konversi dalam satu dekade terakhir. Saat ini ekspansi 
perkebunan sawit di Sumatera Utara, secara massif terjadi di wilayah pantai timur 
Sumatera Utara (kabupaten Tapanuli Selatan, Madina, Tapanuli Tengah). Sesuai dengan 
skema proyek MP3EI, kebutuhan akan sebuah kompleks industri yang bisa melakukan 
pengolahan komprehensif terhadap minyak sawit perlu dibangun di Pulau Sumatera, 
secara khusus di kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara. 
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Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei: Apa yang Sudah, Sedang dan Akan Dikerjakan. 

Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI), koridor Sumatera menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan 
lumbung energi nasional. Di luar itu, Sumatera digadang menjadi gerbang ekonomi 
nasional menuju pasar internasional. Untuk mendukung ini, maka di Sumatera Utara saat 
ini sedang berlangsung pembangunan 3 megaproyek yakni pembangunan bandara Kuala 
Namu (Kabupaten Deli Serdang), pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung (Kabupaten 
Batubara) dan pembangunan pusat hilirisasi produksi kelapa sawit Sei Mangkei 
(Kabupaten Simalungun). Pembangunan mega proyek dalam rangka MP3EI ini telah 
menyebabkan perubahan luar biasa dalam penggunaan ruang.  

Perubahan penggunaan ruang di Sumatera Utara sebagai akibat industrialisasi sudah 
berlangsung jauh sebelum MP3EI ini dimulai. Dalam sektor kelapa sawit misalnya, 
masuknya perkebunan sawit sejak tahun 1870 telah merubah lansekap wilayah 
Sumatera Utara. Demikian juga dengan pembangunan Kawasan Industri Medan dan Deli 
Serdang. Perkebunan kelapa sawit misalnya, membentang luas mulai dari perbatasan 
Sumut dengan NAD sampai ke pantai timur yang berbatasan dengan Riau.  

Kawasan Industri Sei Mangkei di dalam MP3EI termasuk di dalam Koridor Ekonomi 
Sumatera, dengan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit. Dalam pengembangan Koridor 
Ekonomi Sumatera, pembangunan struktur ruang diarahkan untuk memahami pola 
pergerakan dari kebun sawit sebagai kegiatan ekonomi utama menuju tempat 
pengolahan dan atau kawasan industri yang selanjutnya menuju pelabuhan. Kawasan 
Industri Sei Mangkei, yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, 
Provinsi Sumatera Utara sebagai “Sei Mangkei – Integrated Sustainable Palm Oil Cluster 
(SM – ISPOIC). 

Selain dikenal sebagai geografi investasi sawit, di Sumatera Utara juga terdapat beberapa 
investasi skala besar seperti PT Dairi Prima Mineral di kabupaten Dairi, PT TPL di daerah 
Tapanuli, PT Inalum di Batubara, PT Agincourt di Tapanuli Selatan. Penelitian ini pada 
awalnya dimaksudkan untuk melihat hubungan kehadiran investasi tersebut dengan 
faktor faktor ketersediaan energi, infrastruktur transportasi, pusat sistem keuangan, 
ketersediaan sumber daya dan tenaga kerja serta respon dari masyarakat lokal yang 
rentan. Namun,  keterbatasan waktu membuat observasi terhadap respon masyarakat 
lokal yang retan akhirnya tidak dituliskan dalam paper ini.  

 

Rancangan dan Laporan Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Sumatera Utara menjadi salah satu sentra 
kapital dalam koridor Sumatera dalam skema MP3EI yang dirancang pemerintah 
Indonesia. Studi ini akan mengurai investasi dalam skema MP3EI khususnya proyek Sei 
Mangkei (KEK Sei Mangkei). Investasi raksasa ini membutuhkan akses transportasi, 
bahan mentah, tanah skala luas, sumber energi, modal, dan sumber daya lainnya yang 
sangat besar. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan aneka literatur dari berbagai 
sumber misalnya buku, paper, kliping yang berhubungan serta data-data sekunder 
lainnya. 
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Rancangan awal penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan: seperti apa kaitan 
keberadaan investasi MP3EI di Sumatera Utara dengan faktor faktor ketersediaan energi, 
infrastruktur, transportasi, pusat keuangan, sumber daya dan tenaga kerja? dan seperti 
apa dampak kehadiran proyek ini terhadap akses masyarakat marginal terhadap 
sumberdaya. Namun pada akhirnya laporan ini hanya bisa menyajikan deskripsi proyek 
MP3EI di Sumatera Utara terkhusus yang berkaitan dengan hilirisasi perkebunan sawit, 
dan kondisi perburuhan di perkebunan perkebunan sebagai tesis kritis atas agenda 
modal yang ternyata melupakan roda utamanya bernama buruh.  

Pertanyaan penelitian ini diadaptasi dari Alat-alat Analitik untuk Riset Master Plan 
Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dibuat oleh Sayogyo Institute 
(2013), sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penelitian  Agraria yang 
dilakukan oleh lembaga tersebut.  

Tujuan : 

1. Mendalami kaitan keberadaan investasi dengan faktor-faktor ketersediaan 
energi, infrastruktur transportasi, pusat sistem keuangan, sumber daya dan 
tenaga kerja. 

2. Penelitian ini akan mengkaji dampak awal (indikatif) kehadiran investasi di lokasi 
yang menjadi studi kasus, khususnya dampak terhadap akses masyarakat lokal 
yang termarginalkan, dengan memakai persfektif korban, baik langsung maupun 
tidak langsung. 

 

Metodologi  

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Studi Pustaka, Observasi lapangan 
dan In depth Interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  

Proyek MP3EI di Sumatera Utara 

 

 

Bagian ini akan menguraikan lokasi proyek MP3EI, alasan alasan penempatanya, serta 
kekuatan politik dan ekonomi penopangnya. Bagian ini mendeskripsikan hasil pelacakan 
dokumen, kebijakan, dan penelitian yang telah dilakukan terkait proyek MP3EI di wilayah 
ini.  Dari total proyek MP3EI secara nasional, koridor Sumatera menempati urutan ketiga 
tertinggi setelah Jawa (32 %) dan Kalimantan (24 %), yakni 714 triliun yang setara dengan 
18 persen.  

Dalam skema MP3EI, Koridor Sumatera ditetapkan sebagai  "Sentra Produksi dan 
Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" terdiri dari 11 Pusat Kegiatan 
Ekonomi Utama antara lain di Pangkal Pinang; Padang, Bandar Lampung; Bengkulu; 
Serang; Banda Aceh; Medan; Pekanbaru; Jambi; Palembang dan Tanjungpinang. Fokus 
kegiatan ekonomi utama koridor ini adalah Kelapa Sawit, Karet; Batu Bara; Industri 
Perkapalan dan Besi Baja - serta satu kawasan, yaitu Kawasan Strategis Nasional Selat 
Sunda. 

Kawasan Sumatera Utara sebagai bagian dari Koridor Sumatra, ditetapkan sebagai pusat 
industri hilir sawit, dan pusat konektivitas global (global hub) komoditi berlokasi di 
Pelabuhan Kuala Tanjung. Kawasan Industri Sei Mangkei, yang terletak di Nagori (desa) 
Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara 
sebagai “Sei Mangkei – Integrated Sustainable Palm Oil Cluster (SM – ISPOIC)”. 

Untuk mendukung pusat industri sawit ini, dan selain pembangunan pelabuhan Kuala 
Tanjung, salah satu sentra transportasi utama yang dibangun dalam skema MP3EI adalah 
Bandara Udara Kuala Namu di kabupaten Deli Serdang. Lengkaplah akses penetrasi 
kapital di darat yakni Kompleks Industri Sei Mangkei, akses laut melalui Kuala Tanjung, 
dan akses udara, melalui Bandara Kuala Namu. Dalam skema MP3EI, bandara seluas 
1.376 hektar ini merupakan salah satu “main hub” Indonesia untuk dunia, selain 
Soekarno Hatta - Tangerang dan Makassar (Kemenhub, 2012).  

 

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 

KEK Sei Mangkei secara geografis berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit milik 
BUMN dan Swasta. Di kawasan Sei Mangkei ini telah ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 30 
ton Tandan Buah Segar (TBS)/Jam sejak Tahun 1997 dan dekat dengan beberapa PKS 
dengan radius 70 Km milik PTPN III = 165 ton TBS/Jam, PTPN IV = 300 ton TBS/Jam, 
Swasta = 140 ton TBS/Jam.  

Lokasi kompleks industri Sei Mangkei sendiri berada di dalam afdeling I, kawasan 
perkebunan sawit PTPN III Sei Mangkei. Di sebelah utara dan selatan Sei Mangkei, 
terdapat masing masing perkebunan PTP IV Gunung Bayu, Afdeling II dan III PTPN III, dan 
Kebun PTPN IV Dolok Sinumbah. Di sebelah barat dipisahkan oleh sungai Bah Bolon yang 
berdekatan dengan kota kecil Pardagangan. Di luar itu, Sei Mangkei juga berdekatan 
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dengan Perkebunan PT Sipef Kebun Bukit Maraja yang merupakan perkebunan swasta 
asing.  

Kawasan Industri ini berdekatan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung (± 40 Km), pelabuhan 
yang memenuhi syarat kedalaman pantai, tempat pengapalan produk sawit yang mampu 
mengakomodasi kapal-kapal dengan berat 30.000 – 40.000 DWT dan pelabuhan Inalum 
yang jaraknya hanya 36 km. Kuala Tanjung menjadi sentral pengumpul komoditi akhir 
sawit dari seluruh pantai timur dan utara berbatasan dengan Selat Malaka dari Lampung 
hingga Aceh, sepanjang koridor Sumatera. Selain itu, kawasan ini dekat dengan sungai 
Bah Bolon yang sangat diperlukan sebagai sumber air pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 
dan pembuangan limbah akhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 
Desa Sei Mangkei dikelilingi oleh Perkebunan Perkebunan Sawit skala besar 

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun (2010) 

 

 

KEK Sei Mangkei memiliki luas 2002 hektar ini dikembangkan untuk industri hilir Kelapa 
Sawit, Aneka Industri, Logistik, Pariwisata, serta UMKM. Saat ini KEK Sei Mangkei sudah 
memasuki tahap pembangunan, dengan mulai dibangunnya pabrik Oleochemical Plant, 
pabrik Fatty Acid, pabrik Fatty Alcohol, pabrik Refinery, pabrik pupuk NPK Fertilizer, 
Pabrik energi Bioma. KEK Sei Mangkei dirancang untuk mengakomodir 200 unit industri 
berkelas dunia. KEK Sei Mangkei adalah satu satunya KEK yang memiliki akses ke Selat 
Malaka yang juga akan terintegrasi dengan kawasan Kuala Tanjung sebagai Global Hub. 
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Sebagaimana dituliskan di awal, KEK Sei Mangkei merupakan proyek hilir kapital tandan 
sawit lanjutan dari perampasan tanah skala luas dan telah berlangsung lama, dengan 
buruh – faktor yang selalu diabaikan -sebagai basis pemikul utama roda kapital ini 
selama ratusan tahun lamanya. 

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Simalungun adalah 108.399,66 Ha yang terdiri 
dari perkebunan rakyat (27.154,50 Ha), perkebunan Negara (70.098,34 Ha), perkebunan 
besar asing (10.089,89 Ha) dan perkebunan swasta nasional (1.056,93 Ha) (Dinas 
Perkebunan Kabupaten Simalungun Tahun 2010).  

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ada 10 investor yang berminat untuk 
investasi di kawasan industri Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Adapun total 
luas lahan yang akan menjadi lokasi investasi dari 10 investor itu adalah 200,35 hektare 
(ha). Kesepuluh investor tersebut akan membangun industri pengolahan hilir dan power 
plant berbasis minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Tujuh dari 10 investor 
tersebut adalah PT Sinergi Oleo Nusantara yang akan membangun pabrik di atas lahan 
17,39 ha yang nilainya sekira Rp3,74 triliun. 

Kemudian PT Unilever Oleochemical Indonesia yang akan menanamkan modal sebesar 
Rp2,45 triliun di atas lahan seluas 27,39 ha, PT Cipta Buana Utama Mandiri yang akan 
membangun pabrik pupuk senilai Rp537 miliar di atas lahan seluas 20 ha, PT JVL 
Nusantara Pertama yang akan berinvestasi di atas lahan 20,42 ha, PT Energy Uni 
Resources PTE LTD dengan luas 28,15 ha, konsorsium oleh PTPN III dengan PTPN IV yang 
akan menggunakan lahan seluas 25 ha, dan PT Aneka Gas yang akan menggunakan lahan 
seluas dua ha. 

Sementara itu, tiga investor lainnya yakni PT Sumitomo dan PT Shimizu yang akan 
membangun pembangkit tenaga listrik berbasis biomassa sawit, dan PT Cistercienze 
perusahaan asal Belanda yang akan membangun pabrik biomass pellet. Total luas lahan 
dari tiga investor itu mencapai 60 ha. Dari ke-10 investor tersebut, sampai sementara ini 
baru PT Unilever yang sudah melakukan pembangunan (ground breaking)2. 

Sumber energi untuk KEK Sei Mangkei akan dipasok oleh PT Pertamina melalui anak 
usahanya di bidang transporter, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas). Pertagas akan 
membangun pipa gas sepanjang 175 kilometer (km) dan akan memasok gas sebanyak 75 
mmscfd. Pipa gas ini merupakan proyek tambahan dengan investasi US$ 80 juta. Pipa gas 
ini akan dibangun mulai dari Arun-Belawan-KIM Medan-Sei Mangkei. Selain itu akan 
dibangun juga 2 unit tanki timbun (tank farm) dengan kapasitas masing-masing 5 ton 
dan sarana logistik dry port, juga pembangunan biogas plant berkapasitas 1.000 m3/hari 
yang akan menghasilkan gas methane sebagai bahan bakar gas engine untuk 
mendapatkan daya listrik3. 

Berdasarkan data KEK Sei Mangkei telah memiliki beberapa infrastruktur untuk 
mendukung aktivitas industri di dalam kawasan. Infrastruktur yang siap diresmikan 
tersebut meliputi jaringan listrik tegangan menengah 20 kV sepanjang 2.700 m, jalan row 

                                            
2 Dikutip dari http://economy.okezone.com/read/2012/11/04/20/713453/redirect, diakses pada 19 
Novemeber 2013. 
3 Dikutip dari : http://energitoday.com/2013/11/10/pertagas-bangun-pipa-di-sei-mangkei-175-km/, diakses 
pada 19 November 2013 dan http://www.kabarbumn.com/read-news-4-0-734-ptpn-iii-segera-bangun-jalur-
kereta-dan-wwtp-di-sei-mangkei.html#.UpbNqyfqdqg, diakses pada 14 November 2013. 
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43 dan 28 sepanjang 1.704 m, drainase induk sepanjang 1.920 m, dan sarana 
pengolahan air bersih kapasitas 250 m3/jam dengan panjang pipa 1.350 m (Tahap I) dan 
2.024 m (Tahap II). Infrastruktur yang didanai PTPN III tersebut menelan dana Rp5,8 
miliar untuk jaringan listrik, Rp35,9 miliar untuk jalan, Rp11,4 miliar untuk drainase 
induk, dan Rp8,8 miliar untuk sarana pengolahan air bersih4. 

Untuk mendukung kelancaran transportasi, Kemenhub juga tengah membangun rel baru 
dan memperlebar rel lama yang saat ini masih single track. Adapun rel baru yang akan 
dibangun adalah jalur Kuala Tanjung-Bandar Tinggi sepanjang 21,5 kilometer, Bandar 
Tinggi-Pelanakan (15 kilometer), serta Pelanakan-Gunung Bayu (4,5 kilometer). Diluar 
itu, PTPN III juga akan membangun jaringan rel Gunung Bayu-Sei Mangkei sepanjang 2,9 
kilometer senilai Rp80 milyar. Nantinya, jalur tersebut akan dikelola oleh PT Kereta Api 
Indonesia (KAI)5 

Pembangunan rel KA tersebut setidaknya terbagi ke dalam tiga tipe yakni pembangunan 
jalur baru, penggantian rel, dan pembangunan jalur baru oleh PTPN III selaku pengelola 
KEK Sei Mangkei. Pertama, untuk pembangunan jalur rel KA baru dilakukan oleh 
pemerintah dengan rute Pelabuhan Kuala Tanjung-Bandar Tinggi sepanjang 19 kilometer. 
Dari jalur tersebut, sepanjang 14,5 kilometer telah selesai dibangun. Sementara, 5 
kilometer lagi belum dikerjakan karena terganjal pembebasan lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 
Jaringan Kereta Api ke Pelabuhan Kuala Tanjung 

 

 

Selanjutnya akan ada penambahan emplasement di dalam Pelabuhan Kuala Tanjung 
sehingga jalurnya menjadi 21,5 kilometer. Pembangunan emplasement untuk spoor di 
dalam Pelabuhan Kuala Tanjung dibantu oleh PT Pelindo II. Pengoperasian dari stasiun di 

                                            
4 Dikutip dari : http://aseannews.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:tiga-proyek-
infrastruktur-kek-sei-mangkei-resmi-ground-breaking&catid=34:indonesia-national&Itemid=185, diakses 
pada 19 November 2013 
5 Dikutip dari : http://www.infosawit.com/index.php/berita-lintas/836-dibangun-jalur-kereta-api-sei-
mangkei-kuala-tanjung, diakses pada 10 November 2013 
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dalam Pelabuhan Kuala Tanjung akan dilakukan oleh Pelindo II. Hal tersebut merupakan 
kerjasama  antar BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia dan Pelindo II. 

Pada tipe kedua, jalur Bandar Tinggi-Perlanaan akan dilakukan penggantian rel dengan 
yang lebih besar. Jalur sepanjang 15 kilometer tersebut diganti rel dari sebelumnya rel 
42 menjadi rel 54. Pekerjaan penggantian rel sudah selesai dilakukan. Penggantian rel 
juga dilakukan pada jalur Perlanaan-Gunung Bayu sepanjang 4,5 kilometer. Penggantian 
rel dari sebelumnya rel 25 menjadi rel 54 sudah selesai dilakukan. Tipe ketiga, jalur 
antara pertengahan Perlanaan-Gunung Bayu akan diberikan jalur berbelok ke arah KEK 
Sei Mangkei. Jalur tersebut adalah rel baru sepanjang 2,95 kilometer yang dibangun oleh 
PTPN III6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Kawasan Sei Mangkei. 
Sumber : Data HARI (2013) 

 

 

Layanan Penghubung KEK Sei Mangkei: Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung   

Pelabuhan Kuala Tanjung berada di areal seluas 25 hektar, yang terdiri dari 9 hektar milik 
Pelindo, 12 hektar milik Otorita Asahan, dan 4 hektar dari pembebasan lahan 
masyarakat. Pelabuhan Kuala Tanjung, yang berada di bawah PT Pelabuhan Indonesia I 
(Pelindo I), sejatinya adalah pelabuhan kelas dua yang sedang disulap menjadi 
pelabuhan raksasa dengan dua tujuan utama, yakni sebagai pelabuhan peti kemas dan 

                                            
6 Dikutip dari : http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/07/kek-sei-mangkei-pelabuhan-kuala-
tanjung-jalur-kereta-api-terkendala-pembebasan-lahan/, diakses pada 10 November 2013 
 



 
14 |   MP3EI : Proyek Hilirisasi Sawit dan Eksploitasi Buruh Perkebunan Kelapa Sawit di 

Sumatera Utara 

 

kelapa sawit (Paparan Pelindo I, Seminar di Medan, Januari 2012). Pengembangan 
pelabuhan ini didasarkan pada kebutuhan transportasi logistik dari dan ke kompleks 
industri Sei Mangke yang dihubungkan oleh kereta api yang sedang dalam tahap 
finishing oleh PT Kereta Api Indonesia (2013). 

 

Tabel 4. 
Status Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung 

 

No Kegiatan Target Selesai Penanggung Jawab Keterangan 

1 MoU PT Pelindo I, 
PTPN III & PT KAI 
sinergi operasional  

Selesai PT Pelindo I, PTPN III, PT KAI MoU No : 
US.15/2/19/PI/P.I-
10 tanggal 12 Juni 
2010 

2 Kajian Kelayakan 
Financial  

02-Mar-2012 PT Pelindo I Sedang dalam 
penyusunan oleh 
LAPI ITB 

3 Kesepakatan PT 
Pelindo I dengan 
PTPN III 
- Minimum 
Throughput 
- Tarif Handling 

09-Mar-2012 PT Pelindo I & PTPN III Pelaksanaannya 
menunggu hasil 
kajian kelayakan 
finansial. 

4 Engineering Design  31-Mar-12 PT Pelindo I Sedang dalam 
penyusunan oleh 
LAPI ITB 

5 AMDAL  30-Jun-12 PT Pelindo I Menunggu 
pengesahan dari 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 

6 Perizinan konsesi, 
Pembangunan & 
Pengoperasian  

30-Apr-12 PT Pelindo I Oleh Kementerian 
Perhubungan 

7 Pendanaan  30-Apr-12 PT Pelindo I Pendanaan dari 
pinjaman BUMN 
Perbankan 

8 Pembebasan Lahan  30-Apr-12 PT Pelindo I & Otorita 
Asahan 

Oleh Otorita 
Asahan & Badan 
Pertanahan 
Nasional 

9 Konstruksi  31-Jul-13 PT Pelindo I Setelah perolehan 
izin konsesi & 
pembangunan dari 
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Kementerian 
Perhubungan 

10 Operasional  17-Agust-13 PT Pelindo I Setelah perolehan 
izin pengoperasian 
oleh Kementerian 
Perhubungan 

Sumber : Berbagai Sumber 

  

 

Di kawasan Sei Mangkei, sampai riset ini dilakukan, baru PT Unilever yanag sudah 
melakukan pembangunan fisik. Luas areal PT Unilever 18 hektar dengan rencana 
tambahan 9 hektar. Dari hasil diskusi dengen beberapa buruh di lokasi, diperoleh 
informasi bahwa PT Unilever masih dalam tahap pembangunan fisik (infrastruktur), 
belum operasionalisasi. PT Unilever menjalin kerjasama dengan 3 perusahaan kontraktor 
dalam pembangunan infrastruktur tersebut. 3 perusahaan itu yakni PT PB, PT Adhi Karya 
dan PT Maju Bersama. 

PT PB merupakan perusahaan patungan Vietnam dan Filipina, perusahaan ini menangani 
groundstruktur kompleks. PT Maju Bersama menangani pembangunan tangki dan PT 
Adhi Karya menangani konstruksi kompleks. Dalam tahap pembangunan infrastruktur ini, 
keperluan listrik dipasok dari PTPN III. Sebelum dipasok dari PTPN III, listrik diperoleh 
dari mesin genset. Kebutuhan semen untuk pembangunan infrastruktur ini langsung 
dipasok dari PT Semen Padang. 

Dalam tahap pembangunan infrastruktur ini, PT Unilever menggunakan buruh yang 
dipasok melalui PT Bravo, sebuah perusahaan outsourcing yang berkantor pusat di 
Jakarta dan memiliki cabang di Medan. Lamaran untuk tenaga kerja dalam tahap 
pembangunan infrastruktur ini dibuka untuk umum melalui website. PT Bravo 
merupakan perusahaan outsourcing yang juga menyalurkan tenaga kerja untuk bank 
Danamon, bank Syariah Mandiri dan PT Adhira (perusahaan finance). Saat ini 
perusahaan sedang membuka lowongan untuk tenaga konstruksi sebanyak 150 orang. 
Seluruh buruh dalam tahap pembangunan ini berstatus buruh kontrak selama 22 bulan, 
sesuai dengan rencana operasional PT Unilever yang ditetapkan mulai beroperasi pada 
tahun 20157.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7   Wawancara dengan buruh pembangunan infrastruktur PT Unilever 
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III.  

Cerita Di Balik Perkebunan Sawit dan KEK Sei Mangkei  

 

 

Sejak jaman kolonial sudah banyak studi yang menyoroti situasi sosial yang buruk 
diperkebunan-perkebunan di Sumatera Utara. Jan Breman, dalam tulisannya 
Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada 
awal Abad ke 20  menceritakan realitas sosial perkebunan di Sumatera Timur. Buku ini 
mengulas penderitaan kaum buruh di perkebunan di Sumatera Timur dimasa kolonial 
Belanda. Breman menuliskan bagaimana proses rekrutmen buruh yang membuat 
persyaratan persyaratan fisik yang melecehkan, hingga pemberlakuan koelie ordonantie 
1903, pelaksanaan hukuman-hukuman pidana dan perdata sepihak diberlakukan kepada 
buruh di luar hukum kolonial yang sah, yang dikenal dengan poenale sanctie. Kuli tidak 
lebih dari seekor binatang8. 

Ann Stoler, dalam bukunya Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 
1870-1979, mengurai situasi di perkebunan pada periode kolonial akhir dan awal 
pemerintahan Indonesia. Ann Stoler menjelaskan situasi yang belum berubah dari 
dekade yang disebut Jan Breman sebagai era kapitalisme primitif, masih berlakunya 
hukuman-hukuman diluar hukum positif yang berlaku di era kolonial dan era pemerintah 
Indonesia, hingga perempuan muda yang secara sistematik terpaksa menjadi pelacur, 
karena perumahan khusus untuk buruh perempuan tidak disediakan, hingga jumlah 
perempuan yang sedikit. Dari 55.000 pekerja Asia di perkebunan Sumatera Timur, hanya 
sekitar 10 sampai 20 persen saja perempuan. Perempuan dilecehkan, dan disamakan 
dengan pelacur9.   

Bentuk “poenale sanctie” modern di perkebunan perkebunan sawit si Sumatera masih 
bisa dijumpai dalam kebijakan-kebijakan BKSPPS, sebuah organisasi kordinasi 
perkebunan perkebunan di Sumatera yang menetapkan keputusan-keputusan strategis 
mengenai perburuhan. Publikasi baru terkait kondisi buruh perkebunan sawit di 
Sumatera Utara, diterbitkan oleh ELSAM Jakarta, dengan judul “Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP London Sumatera Tbk Sumatera 
Utara”. Laporan mengungkap konflik antara penduduk desa-desa di sekitar perkebunan 
dengan PT Lonsum yang berakibat terjadinya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. 
Pelanggaran-pelanggaran dimaksud antara lain penggusuran penduduk dari tempat 
tinggalnya, pengekangan terhadap mata pencaharian tertentu, menghalangi aktivitas 
bertani, pelecehan seksual terhadap buruh harian lepas perempuan, hingga penggunaan 
buruh anak10. 

 

                                            
8 Lihat Hal xx, Jan Breman, Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera 
Timur pada awal Abad ke 20.  Penerbit Grafiti, Jakarta, 1997 
9 Hal 48-49, Ann Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979, penerbit 
Karsa Yogyakarta, 2005. 
10 Hal 35-38, Position Paper No. 1/2010, Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa 
Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, diterbitkan oleh Elsam, February 2010 
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Tabel 5. 
Pertumbuhan Awal Perkebunan Sawit di Sumatera Timur  

sebelum Merdeka 

Tahun Luas Kelapa Sawit (HA) 

1915 3,294 

1920 8,462 

1925 29,402 

1930 61,229 

1935 74,919 

1938 92,307 

1945 73,621 

Sumber : Karl Pelzer(1985) 

 

 

Pengupahan Buruh Perkebunan Pasca Kolonial 

Penelitian yang dilakukan Kelompok Pelita Sejahtera (KPS) pada 2009 tentang sistem 
pengupahan menunjukkan sistem pengupahan di era Orde Lama (1950-1960-an) lebih 
baik dari sistem pengupahan era Orde Baru dan sekarang. Jaman Orde Lama, gaji cash 
yang diterima ditambah dengan catu 11 yang terdiri dari 11 jenis kebutuhan buruh, 
sementara jaman Orde Baru, buruh hanya menerima gaji kontan dan satu-dua 
kebutuhan pokok lainnya11.  

 

Tabel 6. 
Sejarah Sistem Pengupahan Buruh di Perusahaan Perkebunan 

 
Sistem Pengupahan 

Periode 

 
Dasar Pengupahan 

 
Komponen Upah 

Besar upah 
(dikonversi ke 
dalam beras 
dlm kg/hari 

Ordonansi Kuli 
(1900-1936) 

Jam kerja 10 – 12 jam dan 
kerja lembur 

Upah Pokok harian 6 dollar per 
bulan 
Hitungan 
konversi dengan 
beras tidak 
ditemukan 

Pasca Ordonansi Kuli 10 – 12 jam dan kerja Upah pokok 4, 37 kg 

                                            
11 Lihat Hal 78, Sistem Pengupahan di Perkebunan,  Manginar Situmorang dan Hotler Parsaoran Sitorus, 
Penerbit: KPS, 2009 
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(1937) lembur harian 

Orde Lama 
(1950-an-1960-an) 

7 Jam kerja dan target 
kerja 

Upah pokok 
harian plus catu 
11 

2,6 kg 

Orde Baru 
1984 

7 Jam kerja dan target 
kerja 

Upah Pokok 
Harian 

3, 21 kg 

Orde Reformasi 
2007 

7 Jam kerja dan target 
kerja 

Upah Pokok 
Harian 

3, 7 kg 

Sumber : Diolah dari berbagai Sumber 

 

Pada jaman orde lama, buruh menerima upah dalam 2 bentuk yakni upah nominal dan 
upah dalam bentuk natura (kebutuhan pokok). Upah dalam bentuk kebutuhan pokok ini 
mulai tidak diterima buruh seiring dengan derasnya arus investasi asing ke Indonesia—
suatu konsekuensi logis dari paradigma pertumbuhan ekonomi yanag dicanangkan oleh 
pemerintah orde baru. Pemerintah Orde Baru kemudian merubah system pengupahan 
berbasis kebutuhan pokok  kembali pada sistem pengupahan berbasis eksploitasi  
sebagaimana dipraktekkan oleh kolonialisme.  

Pemerintah Orde Baru merumuskan sistem pengupahan dengan  konsep upah minimal. 
Selain itu merombak sistem pengupahan buruh melalui mekanisme “moneterisasi upah”. 
Pemerintah pada saat itu hanya membayar upah buruh dalam bentuk uang, sementara 
tunjangan lainnya seperti yang dikenal dengan istilah catu 11 pada jaman orde lama 
dicabut. Upah minimum regional (UMR), yang kemudian berubah menjadi UMP (Upah 
Minimum Propinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten). 

Tabel 7. 
Komponen Catu 1112 

No Jenis Catu Besaran Penerimaan/ bulan/buruh 

1 Beras 15 kg, plus, 7,5 kg untuk tanggungan 

2 Ikan Asin 1,5 kg , plus 0,5 kg untuk tanggungan 

3 Minyak Makan 1,5 kg kg, plus 0,5 kg utk tanggungan 

4 Gula 1,5 kg, plus 0,5 kg utk tanggungan 

5 Kacang Hijau 1 kg 

6 Sabun 4 batang plus 0,5 batang utk tanggungan 

7 Susu *1 kaleng per tiga bulan 

8 Kain 6 meter per tiga bulan, plus 3 meter utk tanggungan 
per 3 bulan 

9 Teh 3 bungkus 

10 Garam 1 kg 

11 Minyak Lampu 2 liter  

Sumber : Diolah dari berbagai Sumber 

                                            
12  Catu 11 adalah upah dalam bentuk natura yang diterima buruh pada jaman orde lama. Pada waktu itu, 
selain menerima upah dalam bentuk uang nominal, buruh juga menerima upah dalam bentuk barang 
kebutuhan pokok yang diistilahkan dengan catu 11. Catu 11 mengacu pada 11 jenis kebutuhan pokok yang 
diberikan kepada seorang buruh, terdiri dari Beras, Ikan Asin, Minyak Makan/Goreng, Gula, Kacang Hijau, 
Sabun, Susu, Kain, Teh, Garam, dan minyak tanah/lampu.  
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Saat ini, pengupahan di perkebunan sawit skala besar dikendalikan oleh Perjanjian Kerja 
Bersama antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dengan 
Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (PP.FSP.PP-SPSI).  

 

 

Kondisi Kerja Buruh Perkebunan Sawit Di Sumatera Utara 

 

Sistem Kerja 

Sistem kerja di perkebunan sawit berbasis pada jam kerja dan basis borong disertai 
dengan sanksi (denda). Perkebunan menerapkan sistem kerja berdasarkan jam kerja dan 
pencapaian target tertentu secara bersamaan. Implikasinya, bila seorang buruh  telah 
bekerja 7 jam/hari  tetapi belum  mencapai target kerja borongan yang telah ditentukan, 
maka buruh tidak diperkenankan pulang sebelum target kerja tercapai. Sebaliknya bila 
target telah tercapai namun belum mencapai 7 jam kerja, buruh belum dibenarkan 
pulang, dan diharuskan bekerja hingga 7 jam kerja terpenuhi.  

Buruh pemanen umumnya menemui kesulitan dalam pencapaian target kerja. Hal ini 
disebabkan karena buruh pemanen tidak hanya mengerjakan pekerjaan memanen 
secara khusus, tetapi juga mengerjakan beberapa pekerjaan lainnya. Dari hasil 
wawancara diperoleh data bahwa buruh pemanen ternyata mengerjakan 6 pekerjaan 
sekaligus. Ada 6 pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang buruh penanen yakni : 

 

1. Menunas artinya memotong pelepah pada bagian bahwa buah sawit yang akan 
diambil agar buahnya dapat dipotong. Menurut buruh paling tidak ada 3 
pelepah yang harus dipotong supaya buahnya dapat dipotong. 

2. Merapikan pelepah daun yang telah dipotong dan meletakkanya di selah-selah  
diantara tanaman sawit. 

3. Memotong tangkai sawit kandas dengan tandan buah sawit. Istilah buruh 
“cangkok kodok”. 

4. Mengutip berondolan  (buah sawit yang terlepas dari tandannya) dari sekitar 
piringan pohon sawit. 

5. Mengangkat dan menyusun buah sawit yang telah dipotong  ke Tempat 
Pengumpulan Hasil (TPH) yang berjarak maksimal 500 m dari pokok sawit 
terdekat ke TPH.  

6. Menyusun rapi buah sawit, mengkode/memberi nomor untuk memudahkan 
pengangkutan ke PKS 

 

Target kerja yang tinggi dan sistem kerja  demikian mengakibatkan buruh kebun sangat 
sulit memenuhi atau mencapai target kerja   karena tidak mengenal situasi. Jika target 
kerja tidak terpenuhi  buruh mendapatkan   sanksi atau hukuman   berpengaruh pada 
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upah yang mereka terima. Pilihan melibatkan anggota keluarga (terutama istri) 
“terpaksa” mereka lakukan untuk mencapai target yang ditentukan sepihak oleh 
perkebunan. Untuk mensiasati agar upah tidak berkurang karena harus membayar 
kernet, maka pilihan “paling baik” adalah mengikutsertakan isteri ke ancak. Target kerja 
yang tinggi dan upah murah mengharuskan pemanen membawa isteri atau kernet untuk 
membantu pencapaian target kerja dan premi. 

Di PT Socfindo Bangun Bandar misalnya, beban target kerja tinggi mengharuskan buruh 
membawa kernet. Misalnya target kerja untuk tahun tanam 89-90 sebanyak 40 janjang 
dengan berat komedil yang ditetapkan perusahaan sebesar 18 kg. Rata-rata pemanen 
membawa kernet dalam rangka mengejar target borong. Upah kernet dihargai sekitar Rp 
15.000-Rp 20.000. Bila buruh tidak memenuhi target kerja , maka akan menerima sanksi 
berupa ganti hari, denda, atau di pertujuh.  

Seperti yang disampaikan seorang buruh pemanen, “Kalau disini tetap harus kerja. Kalau 
disana, kalau hari hujan, bisa kerja walaupun nggak dapat target. Kalau disini, kalau 
nggak dapat target, ya ganti hari. Kalau nggak ya kena denda, di pertujuh, catu ama gaji 
kena potong”. Sebenarnya tidak ada target kerja yang baku di perusahaan ini. 
Sebagaimana disampaikan oleh seorang buruh dalam diskusi, “Target kerja saya bisa 90 
janjang, bisa 100 janjang, bisa juga 130 janjang, tapi 2 orang. Targetnya 40 janjang nya. 
Kalau hanya 40 janjang, diancam. Pernah saya alami, saya dipotong. Saya dipotong 
10.000, karena hanya dapat 1 borong ( 40 janjang), padahal saya nggak dapat karena 
hari hujan, saya cepat pulang. Keinginan perusahaan sekarang, rata-rata kek saya ini, 
kalau saya diancam, saya kan berpikir pak, saya kan punya anak, isteri juga, saya kan 
harus memikirkan mereka juga, makanya saya usahakan juga. Terpaksa saya carikan”13. 

Perusahaan menetapkan premi yang diperoleh buruh sebesar  Rp 700/janjang. Bila hasil 
kerja mencapai 2 kali target borong maka premi ditambah 1,5% dari Rp 700. Contoh : 
Bila buruh dapat hasil kerja 100 janjang maka premi yang diperoleh 710.5 (Rp 700 +1,5% 
dari Rp 700) dikali 60 janjang = Rp 42.630. Menurut buruh perusahaan melakukan 
penipuan dalam perhitungan premi. Perusahaan menetapkan berat komedil untuk tahun 
tanam 89-90 itu sebesar 18 kg, padahal menurut  Situmorang ( buruh pemanen), berat 
komedil untuk tahun tanam 89-90 itu bisa mencapai 25-27 Kg. Tidak ada premi untuk 
berondolan sehingga buruh pemanen sering membuang berondolan ke parit. 

Perusahaan tidak menyediakan fiber untuk buruh pemanen. Fiber ini harus dibeli buruh 
pemanen dari koperasi seharga Rp 432.000. Pembayaran fiber ini langsung dipotong dari 
gaji buruh setiap bulannya selama 10 bulan. Kacamata yang disediakan perusahaan tidak 
layak pakai. Menurut buruh, jika dipakai lama kacamata tersebut berembun sehingga 
mengganggu pandangan. Perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas antar jemput bagi 
anak buruh yang bersekolah.  

“Sekarang saya bawa anak, kalau gak isteri ke ancak. Biasanya pagi bangun 
berdua, sebentar saya ngapain ternak, terus sama-sama kerja ke ancak. Pulang 
jam 2, bahkan kadang lewat jam 2. Kalau sekarang, pulang dibawah jam 2, 
ketakutan orangnya, karena diancam, dilarang gitu Kalau bawa kernet ke ancak 
dari luar rata-rata bayar 15.000. Kerjaan mereka, ngutip berondolan ngelansir 

                                            
13  Wawancara dengan Sukardi, buruh pemanen PT Socfindo Bangun Bandar Serdang Bedagai 
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buah. Kalau sendiri sebenarnya bisa dapat 1 borong, tapi jam 2 pulang. Tapi 
sekarang kan diwajibkan 2 borong. Kek gitu peraturannya sekarang”14. 

 

Sinaga (45), buruh pemanen di perkebunan yang sama menyatakan memang target kerja 
di perkebunan tersebut sangat tinggi. Setiap hari, buruh harus sudah mulai bekerja di 
ancak pada pukul 06.30 pagi, lalu mandor akan membagi ancak. Ada dua sistem yang 
digunakan oleh perusahaan yaitu sistem ancak dan  sistem borongan. Untuk ancak, 
kelapa sawit tahun tanam 1988 basisnya 40 tandan, untuk tahun tanam 1992 basisnya 
45 tandan, dan untuk tahun tanam 2000, basisnya 80 tandan. Namun peraturan dari 
perusahaan untuk tahun tanam 2000, basisnya dikalikan dua menadi 160 tandan setiap 
harinya. Upah untuk janjangan diatas 80 (tahun tanam 2000) tadi dihargai Rp 750,-
/janjang. Upah untuk berondolan tidak ada. 

Jika basis janjangan yang ditetapkan dalam tiap blok tidak dapat maka akan kena 5/7, 
artinya gajinya hanya dibayar 5 jam saja (dari 7 jam hari kerja), ditambah juga dengan 
potongan beras. Fiber diberikan oleh perusahaan, tapi untuk itu upah buruh dipotong 
dari upahnya selama 10 bulan (tiap bulan Rp 43.000,-). Upah pokok 1.205.000,- dan 
dibayarkan dua kali yaitu pada saat gajian kecil dan gajian besar. Gajian kecil biasanya 
dibayarkan tanggal 15 dengan 50% dari upah pokok, dan pada saat gajian besar 
(biasanya pada tanggal 5) dibayarkan sisa dari gajian kecil tadi ditambahkan dengan upah 
premi. 

 

Masifnya BHL dan Outsourcing 

Studi KPS pada 2008 mencatat, dari 236.000 buruh di perkebunan kelapa sawit, terdapat 
setidaknya 80.000 buruh harian lepas (BHL), yang bergaji cash kurang dari 2 euro per 
hari, tanpa tambahan jaminan  sosial lainnya. Selain itu, KPS juga memperkirakan 
terdapat 68.000 orang buruh ‘pengutip brondolan’ atau dikenal dengan istilah kernet 
yang bergaji hanya sekitar 1 euro per hari. Studi yang sama menunjukkan bahwa setiap 
buruh pemanen memiliki ‘kernet’ atau ‘pembantu’ yang tidak punya perikatan dengan 
perusahaan, untuk mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan (Situmorang, 
2008).  

Pola hubungan kerja yang longgar  di perusahaan perkebunan bersumber dari 
rekruitmen warisan yang telah berurat-berakar sejak jaman kolonialisme. “Koeli Kontrak” 
demikian pola perikatan kerja tempo dulu. Waktu itu,  buruh perkebunan buruh 
perkebunan di datangkan dari suku Jawa. Lambat laun waktu membaurkan mereka 
dengan buruh dari lingungan sekitar perkebunan di ikat dalam kontrak 3,5 tahun.  
Mereka dipaksa “betah” tinggal  di emplasmen perkebunan, tidak lain merupakan 
enclave yang membatasi mobilitas sosial mereka. Sehabis masa kontrak kenyataannya 
mereka, hanya diberi “makan”, tidak ada akses untuk beralih ke pekerjaan lain, atau 
pulang ke kampong halaman karena tidak ada tabungan. Cara yang ditempuh untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup adalah menyetujui rekruitmen warisan 
melanjutkan sistem kontrak. 

 

                                            
14  Wawancara dengan Anderson, buruh pemanen PT Sonfindo Bangun Bandar Serdang Bedagai 
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Kini, pola rekrutmen buruh oleh managemen perkebunan mengacu pada skema buruh 
kontrak yang di upah murah. Perusahaan perkebunan mengambil keuntungan dengan 
cara meminimalisasi buruh tetap hanya untuk level managemen, sementara  level buruh 
lapangan  lebih mengoptimalkan buruh harian lepas (BHL). Sejak tahun 1970, 
penggunaan BHL di perkebunan  sudah marak dengan modus operandi “penangguhan 
pengangkatan menjadi buruh SKU”. Ada banyak buruh mengakui bekerja 10 sampai 15 
tahun, tanpa kepastian kerja alias BHL. Penggunaan BHL marak tanpa pandang bulu 
termasuk pada pekerjaan yang berhubungan dengan produksi (pemanen). Investagi yang 
dilakukan di PTPN IV Bah Jambi misalnya, menemukan buruh BHL dengan masa kerja 5-
10 tahun.  

Faktor hubungan kerja menjadi faktor utama paling berpengaruh terhadap sistem kerja, 
penggajian, pengawasan, upah dan akses terhadap kesejahteraan.  Ada 3 jenis perikatan 
kerja BHL diperkebunan yaitu: 1 Perikatan permanen (kontrak tahunan, sistem dan 
beban kerja sama dengan SKU hanya saja hari kerja dibatasi dibawah 20 hari), sistem 
kerja berdasarkan 1 hk ( 7 jam kerja) dan target kerja secara bersamaan ditentukan 
sepihak oleh perusahan, upah antara Rp 29.000,- s/d Rp 31.500 tanpa jaminan sosial; 2. 
Perikatan semi permanen (kontrak borongan, model kerja sopir-kernet yang kita sebut 
“paket hemat”, kepastian kerja tergantung pada fruktuasi panen, jam kerja ada yang ½ 
hk, ada yang 1 hk tergantung pada fluktuasi panen tanpa jaminan sosial,  dan 3. 
outsourcing baik resmi dan tidak resmi, kepastian kerja ukuranya ½ hk (4 jam kerja), 
kompensasi upah sekitar Rp 8.000 s/d 15.000,- tanpa jaminan sosial. 

Di PT LNK Gohor Lama Langkat, besar upah BHL disesuaikan dengan hasil yang diperoleh 
setiap harinya. BHL di perusahaan ini menerima Rp 50 dari setiap 1 kg sawit yang 
dipanennya. Setiap hari, rata-rata hasil panen yang bisa dihasilkan BHL sekitar 1 ton 
dengan pembatasan hari kerja 14 hari. Bila dihitung, gaji tertinggi yang bisa diperoleh 
BHL di perusahaan ini adalah Rp 50.000 x 14 hari = Rp 700.000. 

Selain BHL dan buruh kontrak, ditemukan juga buruh yang pekerjaannya mengutip 
berondolan yang lazim disebut tukang berondol. Tukang berondolan ini umumnya adalah 
isteri dari SKU Pemanen. Beberapa perusahaan mewajibkan pemanen membawa tukang 
berondol seperti PT Lonsum Turangie Estate-Langkat, PT Lonsum Rambung Sialang dan 
PT Sulung Laut-Serdang Bedagai. Rata-rata upah yang diterima tukang berondol sebesar 
Rp 15.000-Rp 20.000/hari. Namun demikian terdapat juga sistem pengupahan tukang 
berondol berbasis hasil yang diperolehnya. Seperti di PT Lonsum  Gunung Melayu-
Asahan dimana upah tukang berondol dihargai Rp 169.5/Kg dan di PT Sulung Laut 
dimana upah tukang berondol dihargai Rp 2.500/goni. 

Fenomena lain yang massif di perkebunan adalah berkembangnya agen outsourcing yang 
berasal dari individu-individu (buruh dan bukan buruh) yang memiliki kedekatan dengan 
perkebunan. Praktek outsourcing seperti ini umumnya dipraktekkan dalam 2 model. 
Pertama, pemindahan pekerjaan (pemborongan) dari perkebunan ke individu yang 
bukan buruh. Individu yang menerima “borongan” tersebut lalu mencari buruh untuk 
mengerjakan pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang 
tertentu itu adalah pemancangan, penanaman, penyemprotan, dan pemumpukan. 
Biasanya tenaga yang direkrut  berasal dari warga lokal dan sebagian besar adalah 
perempuan. Besaran upah yang diterima para berada pada kisaran Rp 15.000 s/d Rp 
22.000,-.per hari. Hubungan kerja semacam ini berlangsung lama hingga puluhan tahun. 
Sebutan untuk hubungan kerja semacam ini biasa disebut sebagai buruh kontraktor, 
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walaupun faktanya adalah buruh outsourcing. Mereka disebut sebagai buruh kontraktor, 
karena mereka menerima upah dari agen tersebut (yang disebut kontraktor oleh buruh).  

Model lain yang bisa ditemukan di perkebunan di Sumatera Utara adalah penerapan 
sistem kerja ancak mandiri. Model ini diterapkan oleh perkebunan khususnya untuk 
pekerjaan memanen. Sistem ini mengharuskan buruh pemanen (SKU) mengerjakan 
target berdasarkan  luas dan waktu tertentu. Buruh pemanen diharuskan untuk 
mengerjakan lahan seluas 30 hektar dalam waktu 12 hari. Untuk menyelesaikan 
pekerjaan ini, buruh pemanen harus mengerahkan minimal 2 orang tenaga kerja. 
Mereka kemudian diberi upah oleh buruh pemanen yang mempekerjakannya. Sistem 
demikian memaksa buruh pemanen pada akhirnya menjadi agen outsourcing. Tenaga 
kerja yang dikerahkan, biasanya warga lokal. Mereka hanya memperoleh upah, tanpa 
jaminan kesehatan dan tidak mendapatkan hak-hak lainnya. Sistem ini merupakan 
modifikasi peralihan tanggungjawab perkebunan kepada buruh yang dilakukan secara 
rapi dengan alasan pemenuhan target kerja.  

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan sistem mandiri ini sebenarnya merupakan 
strategi perusahaan untuk mengurangi biaya untuk upah buruh. Dengan sistem ini, 
secara halus tanggungjawab perusahaan untuk memberi upah dipindahkan menjadi 
tanggungjawab buruh pemanen. Buruh yang bekerja dalam sistem mandiri untuk dapat 
mencapai target, harus membawa 2 orang buruh pembantu. Buruh tersebut sama sekali 
tidak mempunyai hubungan formal (ikatan kerja) dengan perusahaan. Hal menyangkut 
upah dan jaminan pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggungjawab 
buruh pemanen semata, tidak menjadi tanggungjawab perusahaan.  

Hal lain yang menjadi dampak dari penerapan sistem mandiri ini adalah pengurangan 
buruh dibagian produksi (pemanen). Semakin luas lahan yang menjadi target kerja, maka 
semakin sedikit pula jumlah buruh tetap (SKU) yang dibutuhkan. Akibatnya, terbuka 
peluang yang sangat besar bagi terjadinya pengurangan buruh tetap. Inilah yang 
kemudian mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja atau pergeseran status dari 
buruh tetap menjadi buruh kontrak atau buruh harian lepas (BHL).  

 

Bekerja di Bawah Tekanan Denda 

Penerapan denda merupakan salah satu bentuk dominasi represif yang dilakukan 
perusahaan terhadap buruh. Adanya denda ini mengkondisikan buruh bekerja dalam 
tekanan yang sangat besar akan terjadinya kesalahan. Kesalahan yang dilakukan akan 
menyebabkan pengurangan upah yang diterimanya. Ancaman denda tersebut 
“mengarahkan” buruh bekerja hati-hati tanpa melakukan kesalahan dan disisi lain target 
tercapai.  

Di luar itu, penerapan denda ini merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi biaya 
produksi. Perusahaan akan mengalami kerugian bila buruh melakukan kesalahan dalam 
proses produksi. Kerugian itu dapat berupa target produksi yang tidak tercapai yang 
berimplikasi pada keharusan penambahan waktu atau biaya untuk mengganti waktu 
yang telah terpakai. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, perusahaan menerapkan 
denda sehingga dengan demikian target kerja bisa tercapai dan kerugian waktu dan 
biaya bisa ditekan. 
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Tabel 8. 
Besar Denda Di Beberapa Perkebunan Sawit di Sumatera Utara 

 Sumber : Hasil Investigasi HARI (2013) 

 

 

Buruh Perempuan di Perkebunan Sawit 

Sebagaimana disampaikan di awal, buruh pemanen biasanya membawa isteri ke ancak 
untuk memenuhi basis borong (target kerja). Istri buruh tidak memiliki status kerja 
namun terpaksa ikut bekerja di perkebunan demi mencapai target kerja yang tak 
mungkin dapat dilakukan oleh satu orang buruh. Istri/perempuan bekerja tanpa 
mendapat balasan upah atas hasil kerja Dalam proses pemanen ini perempuan bekerja 
memindahkan minimal 5 janjang buah sawit (rata-rata 25 Kg/janjangan) ke 
penampungan hasil (TPH), mengutip brondolan dan memasukkannya ke dalam goni, 
merapikan pelepah daun yang telah dipotong  dan meletakkannya di celah-celah di 
antara tanaman sawit. Mereka bekerja tanpa alat keselamatan dan kesehatan kerja yang 
memadai seperti helm, sarung tangan dan sepatu boot. Di PT PP Lonsum Turangie Divisi 

                                            
15 Jika buruh kebun telah bekerja lebih dari 7 jam kerja/hari namun belum mencapai target, buruh dikenai 
sangsi  di kenal dengan istilah “dipertujuh”. Artinya buruh dianggap tidak bekerja penuh atau gagal 
mencapai satu  hari kerja. Contoh : Target kerja panen 70 jenjang sawit, artinya dalam 1 jam buruh 
memperoleh 7 janjang. Bila buruh hanya memperoleh 50 janjang, maka jam kerja buruh hanya dihitung 5 
jam. Konsekuensinya upah dan tunjangan 2 jam kerja dipotong 
 
 

 
Perusahaan  

Jenis Denda 

Denda 
Mangkir/Hari 

Denda Target 
Kerja Tidak 
Tercapai 

Denda Panen 
Buah 
Mengkal  

Denda 
Pelepah 
Sengklek  

Denda 
Buah 
Masak 
Tinggal 

PT BSP Kuala 
Piasa Asahan 

45.000 + 
pengurangan 
catu beras 
selama 
mangkir 

7.000 Upah 
dikurangi 
harga 4 
janjang 

Hasil panen 
dikurangi 3 
janjang 

Upah 
dikurangi 
harga 8 
janjang 

PT Lonsum G 
Melayu  Asahan 

36.700 - 2.500/janjang 2.000/pokok 2.500/ 
janjang 

PT SPR Asahan Ganti hari Ganti hari 5.000/janjang - - 

PT Lonsum R 
Sialang Sergai 

36.700 70.000 2.500/janjang 2.500/pokok 2.500/ 
janjang 

PT Socfindo B 
Bandar Sergai 

36.700 7.500 2.500/janjang 1.000/pokok 3.000/ 
janjang 

PT Sulung Laut 
Sergai  

50.000 27.600 2.500/janjang 2.000/pokok  2.500/ 
janjang  

PT Lonsum 
Turangie 
Langkat 

41.000 10.000 2.500/janjang  2.000/pokok 2.500/ 
janjang 

PTPN II - Dipertujuh
15

 5.000/janjang 1.000/pokok 5.000 
/janjang 
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Sungai Wampu, misalnya terdapat 30 orang perempuan yang ikut ke ancak membantu 
suami bekerja.  

Di luar itu, terdapat perempuan yang bekerja sebagai BHL. Buruh perempuan di 
perkebunan biasanya mengerjakan 4 pekerjaan pokok yaitu menyemprot, memupuk, 
menunas dan membabat. Pekerjaan menyemprot sebagian besar dilakukan oleh 
perempuan dan mayoritas dari mereka adalah BHL. Pekerjaan ini dilakukan dengan 2 
metoda: 1).Cara manual; buruh menggendong  22 Kg liter racun ditambah dengan 5 Kg 
tabung semprotan. Cara manual ini, mandor akan membawa pestisida yang diperlukan 
dan menyerahkannya ke pekerja. Yang terakhir akan memasukkannya ke dalam 
semprotan dan mencampurnya dengan air (yang disediakan oleh perusahaan) dengan 
menggunakan dosis yang tepat. Pekerja bertanggung jawab untuk mengangkat dan 
membawa kembali ke perkebunan semprotan gudang dan harus mencapai target satu 
hektar per hari (mengisi semprotan tiga kali). Perusahaan tidak menyediakan masker, 
sarung tangan, topi, pakaian dan alas kaki khusus, perangkat melindungi mata, dll untuk 
digunakan sebagai perlindungan; oleh karena itu pekerjaan  penyemprotan ini cukup 
berbahaya bagi buruh perempuan. 

2.) Dengan menggunakan baterai elektrik/mikron, maka beban buruh pun bertambah 5 
Kg. Dalam pekerjaan ini, pestisida tidak tercampur dengan air. Bila pestisida yang 
menyebar, mereka menghasilkan semacam kabut atau fajar di atas area yang luas. Buruh 
juga tidak difasiltasi alat perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal 
pekerjaan ini  sangat beresiko. Gramoxone, Ally, Rhodiamine dan Roundup adalah produk 
yang digunakan dalam proses kerja. Perusahaan tidak menyediakan informasi tentang 
potensi dampak dan bahaya dari pestisida yang digunakan, juga tidak memberikan 
pelatihan tentang bagaimana menggunakan pestisida secara tepat dan cara untuk 
menghindari bahaya kesehatan. 

 

Ani : Perempuan Pemanggul Kad.  

Ani (42 tahun), seorang BHL di PT Lonsum Turangie Estate. Pekerjaan utamanya adalah 
menyemprot, terkadang juga membabat dan nyangkul, sesuai permintaan mandor. Ani, 
salah satu keturunan kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa pada masa awal 
pertumbuhan perkebunan di Sumatera Utara. Orangtua perempuan Ani, sudah bekerja 
di bagian pengepakan tembakau di Tanjung Morawa sejak umur 18 tahun, sejak 
didatangkan tahun 1958 dari Jawa. Pada masa itu menurut Ani, orangtuanya masih 
dapat catu 11. 

Setiap hari kerja, Ani memperoleh upah sekitar Rp 56.000 dengan jam kerja mulai dari 
07.00-13.00. Namun Ani sudah harus berangkat dari rumahnya sekitar pukul 6 pagi. 
Dalam satu hari, Ani bekerja menyemprot di luas areal 1 sampai 2 hektar dengan beban 
kerja 10 Kad (alat penyemprot) setiap harinya (1 Kad = 10 liter), namun jumlah Kad ini 
bisa bertambah jika wilayah yang akan di semprot lebih bersemak. Dalam areal seluas 
itu, terdapat 8 orang penyemprot dan dua orang tukang air (semuanya BHL). Tukang air 
adalah buruh yang akan mengisi air jika kad sudah harus diisi ulang. 

Ani mulai bekerja sebagai BHL di perkebunan Lonsum Turangie pada saat perkebunan 
melalui Mandor I mencari orang untuk menyemprot. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada 
sosialisasi peraturan perusahaan dan tidak ada slip gaji. Ani hanya akan bekerja jika 
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dibutuhkan (di perkebunan sering disebut sebagai buruh kaperlek : kalau perlu pake).  
Dalam satu bulan, Ani belum tentu bisa bekerja setiap harinya. Ani hanya akan bekerja 
jika perkebunan melalui mandor memanggil bu Ani untuk bekerja. Setiap sepuluh hari 
gaji akan diambil dari kantor besar Lonsum Turangie, dimana sebelumnya nama buruh 
yang akan menerima gaji sudah dicatat oleh krani bernama Deni. 

Alat kerja yang diberikan perkebunan PT Lonsum Turangie hanya Kad dan masker. Ani 
mengakui, ia dan buruh penyemprot lainnya tidak ada yang memakai masker yang 
diberikan perkebunan karena masker tersebut terlalu ketat sehingga susah bernafas saat 
memakainya. Ani dan penyemprot lainnya membawa sendiri dari rumah masker yang 
akan mereka gunakan. Menurut Ani, sejak sepuluh tahun terakhir perkebunan sama 
sekali tidak menyediakannya. Perkebunan hanya memberikan alat kerja dan alat 
pelindung kerja bila ada tamu atau pengawas (auditor-red) datang. Perkebunan 
memberikan puding susu dan telur sekali dalam sepuluh hari, namun waktunya tidak 
tetap.  

 

Ratiyem (50), seorang buruh harian di PT Socfindo Bangun Bandar menyatakan bahwa 
setiap hari ia mampu menyemprot 5 Ha atau 12 tangki (1 tangki=15 liter) sesuai target 
harian. Waktu kerja dimulai pukul 06.30, istrahat pukul 10.00, dan selesai bekerja pukul 
14.00. Pukul 7.00 s.d 9.30 Ibu Ratiyem sanggup mengerjakan sampai 6-7 tangki, pukul 
10.00 s.d 14.00 Ibu Ratiyem sanggup mengerjakan sampai 8 tangki lagi.  

Pekerjaan memupuk dapat dikatakan untuk pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama 
buruh perempuan  yang berstatus BHL. Pekerjaan ini menuntut target pupuk yang 
ditaburkan ke sawit tergantung manajemen perusahaan. Di PT Socfindo Bangun Bandar 
buruh dibebani target sedikitnya 6  ton pupuk per harinya untuk masing-masing 
kelompok dimana  1 kelompok terdiri dari 6-7 orang yang ditentukan oleh mandor.  Jika 
target tidak tercapai maka kemungkinan gaji mereka akan dipotong dengan jam kerja 7 
jam.  

Mereka melakukan pemupukan dengan cara menggendong goni (atau menggunakan alat 
kerja  tambahan seperti ember namun  disediakan sendiri oleh buruh) langsung 
menaburkan pupuk di sekeliling pohon sawit  dengan tangan telanjang tanpa 
menggunakan sarung tangan. Namun,   Sama seperti buruh harian lepas lainya mereka 
mesti menyediakan sendiri sarung tangan, topi, pakaian pelindung untuk keamanan kerja 
mereka. Padahal pekerjaan ini cukup beresiko seperti tangan luka, lecet, pusing, 
kekaburan penglihatan karena pupuk kena ke mata.  Pupuk yang digunakan adalah urea, 
TSP, NPK, Kurater, borat dan ZA.  

Di PT Socfindo Bangun Bandar, target harian seorang sebagaimana disampaikan Ratiyem 
mencapai 1 ton setiap harinya (untuk 3 hektar). Sebenarnya secara pribadi. Ibu Ratiyem 
tidak sanggup lagi mengerjakan target kerja ini sendirian, namun ia terpaksa 
mengerjakan pekerjaan tersebut karena tidak ada pekerjaan lain lagi. Selain itu Bu 
Ratiyem mengaku karena ia bekerja sama-sama dengan kawannya sesama pemupuk dan 
penyemprot, rasa lelahnya agak berkurang, namun jika ia harus bekerja sendiri tanpa 
ditemani temannya yang lain ia mengaku tidak sanggup. Untuk kedua pekerjaan ini tidak 
diperbolehkan buruh membawa teman yang membantu.  
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Pekerjaan membabat juga menjadi salah satu pekerjaan pokok perempuan di 
perkebunan. Dengan upah yang  masih jauh  dari cukup sebagai buruh yang berstatus 
BHL, merekapun tetap dibebani  harus menyediakan alat kerja sendiri seperti parang 
babat, cangkul, sarung tangan, sepatu, topi pelindung wajah dari terik matahari dan 
pakaian pelindung. Jika kerja yang bebankan tidak mencapai target yang tidak mereka 
ketahui maka mereka ditegur oleh pihak manajemen (mandor) dan jika mereka terlalu 
banyak bertanya dan kerja pas-pasan maka  kemungkinan besar mereka tidak dipanggil 
bekerja kembali untuk bulan selanjutnya.  

Rumiyem (42), seorang BHL perempuan di perkebunan PT Lonsum Rambung Sialang 
menyatakan bahwa upah yang diterima sehari-harinya sebesar Rp 25.000 yang langsung 
dibayarkan kerani. Pekerjaan sehari-hari Rumiyem adalah membabat, mengarit dan 
memupuk.  Pekerjaan dimulai ada pukul 06.30 pagi, bila buruh BHL kesiangan datang 
(misalnya diatas jam 6.30 pagi) maka akan disuruh pulang dan tidak usah bekerja oleh 
mandor. Sistem penggajian dilakukan dua kali yaitu gajian besar dan gajian kecil. Gajian 
kecil dibayarkan pada tanggal 20 pada pertengahan bulan dengan rincian Rp 25.000,- x 
12 hari = Rp 300.000,- lalu sisanya dibayarkan pada awal bulan depan. Alat kerja tidak 
disediakan oleh perusahaan, sehingga harus disediakan sendiri oleh BHL yang 
bersangkutan. Di PT Sulung Laut, Wa (45) seorang perempuan BHL harian menyatakan 
hanya menerima upah sebesar Rp 34.000/hari. Pekerjaan pokok Wa sehari-hari seperti 
memupuk yang diupah Rp 34.000,- untuk 10 karung pupuk, membabat Rp 15.000,-/hari 
dan membuang air yang becek Rp 15.000,-/hari dengan waktu kerja dari 06.30 s.d 14.00 
WIB dari hari senin sampai jumat. 

Di luar 4 pekerjaan pokok tadi, buruh perempuan juga banyak ditemui di bagian 
penunasan. Biasanya pekerjaan di bagian ini dilakukan buruh perempuan berstatus 
borongan. S (40), seorang buruh perempuan berstatus borongan penunas di perkebunan 
PT Socfindo Bangun Bandar hanya menerima upah sebesar Rp 15.000/hari dengan 
waktu kerja  07.00-11.30. Sebagaimana buruh BHL dan borongan, S tidak pernah 
menerima tunjangan, bonus dan perawatan sakit. Penunas tidak menerima premi. Target 
kerja 80 pokok yang dibagi 2 dengan buruh SKU yang membawanya. Buruh SKU yang 
membawa tenaga borongan harus mencapai target 80 pokok. 40 pokok merupakan basis 
dinas, sementara 40 pokok yang lainnya dipergunakan untuk membayar buruh 
borongan. Penunas dapat premi mati Rp 3.500 ( untuk 40 pokok). Kelebihan 1 pokok 
dihargai Rp 1.000. Bila SKU memperoleh 80 pokok ( 40 untuk basis kerja, 40 pokok untuk 
premi). 40 pokok yang menjadi kelebihan itu dihargai Rp 1.000/pokok maka hasilnya RP 
40.000. Rp 40.000 inilah yang dibagi 3 ( 1 SKU + 2 buruh borongan). Biasanya buruh 
borongan menerima RP 15.000.  

Selain berbagai pekerjaan di atas, buruh perempuan juga dapat ditemui di pekerjaan 
bagian seleksi. Buruh dibagian ini bekerja membersihkan kecambah sawit yang akan 
dimasak. Kam (35), buruh seleksi di PT Socfindo Bangun Bandar (17 tahun masa kerja) 
mengatakan jam kerjanya dimulai pada pukul 07.00-14.00. Pulang sebelum jam 14.00, 
dihitung mangkir. Ia “terpaksa” menitipkan anaknya ke tetangga dengan biaya Rp 
150.000/bulan. Pada awal masa kerja, Kam selama 3 bulan menjadi BHL yang kemudian 
diangkat menjadi buruh tetap (SKU). Upah yang diterima sesuai dengan standar BKSPPS 
(Rp 1.205.00/bulan). Buruh dibagian ini diberi baju dinas dan alat pelindung kerja berupa 
sarung tangan karet.  

 



 
Working Paper Sajogyo Institute No. 18, 2014 | 29  

 

Untuk menambah penghasilan, di luar jam kerja (isteri buruh atau buruh perempuan) 
biasanya mencari lidi yang dijual rata-rata Rp 1500 per kgnya. Pekerjaan ini dilakukan 
sekitar pukul 14.00 - 17.00 wib. Bagi perkebunan, pekerjaan ini menguntungkan, karena 
perkebunan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk membersihkan pelepah. Perkebunan 
menegeluarkan kebijakan yang ditujukan kepada pencari lidi untuk selalu membersihkan 
areal dimana mereka mencari lidi.  

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di perkebunan dapat terjadi 
mulai dari proses replanting, penanaman, pemeliharaan tanaman  sampai proses 
produksi. Temuan penting menunjukkan bidang kerja yang paling rentan terhadap resiko 
kecelakaan adalah buruh bagian pemanen, bagian penyemprotan hama dan 
pemupukan. 

Bentuk kecelakaan kerja di perkebunan, khususnya perkebunan sawit dan karet adalah 
tertimpa pelepah dan buah, mata terkena kotoran dan tatal (getah) bagi buruh bagian 
panen dan pembersihan lahan. Terkena tetesan gromoxone, round-up dan terhirup 
racun pestisida, fungisida dan insektisida terutama pekerjaan yang berhubungan dengan 
penyemprotan.  

 
Tabel 9. 

Potensi Kecelakaan Kerja Disetiap Jenis Pekerjaan 

Bidang Kerja Resiko 

Memanen 
Tertimpa buah 
Tertimpa pelepah 
Tertimpa fiber 
Kena Egrek 
Tergigit binatang berbisa 

Memupuk 
Tangan panas 
Kulit melepuh 
Perut Mual 

Menyemprot 
Keracunan 
Kulit melepuh 
Mata pedih 
Batuk 

Membabat 
Tersayat  
Tergigit binatang berbisa 

 

Bentuk kecelakaan kerja tersebut berdampak pada resiko cacat anggota tubuh seperti 
mata buta bagi pemanen buah sawit dan penderes karet, cacat kelahiran terutama bagi 
wanita penyemprot, bahkan menumui ajal ketika tertimpa  tandan buah sawit (TBS). 
Kerakteristik penyebab umum kecelakaan antara lain tempat kerja (ancak) yang tidak 
rata (berbukit), pohon sawit/karet yang bengkok, pohon karet/sawit yang relatif tinggi, 
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bersemak lebat, ancak berlobang dapat dikategorikan lingkungan kerja yang tidak aman 
dalam arti resiko tinggi terhadap kecelakaan.  

Penyebab lain terjadinya kecelakaan kerja antara lain alat kerja serta pelindung kerja 
yang tidak cukup, tidak ada pengawasan sewaktu buruh bekerja, tidak adanya sosialisasi 
K-3. Minimnya pelatihan tentang K-3 dan tingginya target kerja yang ”memaksa” buruh 
bekerja mengabaikan keselamatan dan kesehatan dirinya. Di Perkebunan PT Lonsum 
Rambung Sialang misalnya, perusahaan memang memberikan angkong, agrek, 
kacamata, helm dan sepatu boot pada pemanen, tapi pelatihan tentang bagaimana 
menggunakan alat itu secara baik tidak pernah dilakukan. ”Gitu diterima kerja, langsung 
saja kemarin disuruh manen, memang diawasi sama mandor, tapi gak tahu caranya 
gimana, namanya mula-mula kan, gitu ajalah dipelajari dari kawan-kawan”16.  

Helm yang diberikan perusahaan ini juga dinilai buruh tak nyaman. ”Dikasih helm, tapi 
kalau dipakai itu gak luas pandangan, jadi terhalang. Jadi bagus gak dipakai17, ujar 
seorang buruh pemanen. Di afdeling IV perkebunan ini, seorang buruh  SKU harian 
menyatakan, perusahaan tidak memberikan alat kerja kepada buruh, sehingga buruh 
harus membawa masing-masing alat kerjanya. Ia mengatakan pernah diusir mandor dari 
ancak karena tidak membawa alat kerja.  

Di PT Socfindo Bangun Bandar dan PT Sulung Laut, kedua perusahaan ini memang 
menyediakan alat kerja dan alat pelindung kerja pada buruhnya namun beberapa alat 
tersebut tidak layak pakai. Sebagaimana dikatakan pemanen di PT Socfindo Bangun 
Bandar, “dikasi memang kacamata, tapi kalau dipakai rabun, gak jelas”18.  

Buruh PT Socfindo Bangun Bandar yang sakit, biasanya dibawa ke klinik perusahaan yang 
terletak di kompleks perkebunan. Bila buruh sakit, perusahaan memberi obat dalam 
bentuk pil. Bila sudah sakit berat, buruh dirujuk ke RS Herna atau RS Elisabeth (keduanya 
di Medan). Bila mengalami kecelakaan kerja, maka ditanggung Jamsostek. Ada jenjang 
perobatan yang ditetapkan perkebunan ini yaitu SiH: perobatannya diurus lewat 
Jamsostek, Shio: pembiayaannya ditanggung oleh buruh, tapi buruh boleh tidak kerja 
dan opname, dimana dalam hal ini perusahaan akan mengurus buruh yang 
bersangkutan. Namun bila buruh mengalami Shio lewat dari 3 hari, maka buruh akan 
dihitung mangkir.  

Di PT. Sulung Laut, buruh yang sakit akibat kecelakaan kerja biasanya memperoleh 
bantuan biaya perobatan dari perkebunan, tapi jumlahnya tidak ditetapkan secara 
tertulis. Buruh yang sakit dan tidak bisa bekerja harus mendapatkan persetujuan dari 
asisten. Buruh yang sakit diharuskan membuat surat yang ditujukan ke asisten, surat itu 
kemudian diberikan ke mandor. Bila asisten tidak menyetujui, maka buruh yang 
bersangkutan harus tetap bekerja.  

Di PT. BSP Kuala Piasa, perkebunan hanya memberikan sepatu boot. Itu pun diberikan 
tahun 2013. Sementara helm, sarung tangan, masker tidak disediakan perusahaan. 
Sebagaimana disampaikan seorang buruh pemanen di PT BSP Kuala Piasa, “Kalau 
ancaknya bersih, memberondol tidak repot. Tapi sebagian besar ancak, tidak bersih, 
sehingga menyulitkan mengutip berondolan. Selain bersemak, ada juga ulat api dan 

                                            
16 Wawancara dengan Narsam, buruh pemanen PT Lonsum Rambung Sialang 
17 Wawancara dengan buruh pemanen PT Lonsum Rambung Sialang-tidak mau disebutkan namanya 
18 Wawancara dengan Situmorang, pemanen PT Socfindo Bangun Bandar 
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jelatang yang menimbulkan gatal-gatal”19 Di perusahaan ini, perobatan buruh PKWT 
yang sakit ditanggung oleh perusahaan, namun tidak untuk anak isterinya. Keputusan 
bekerja atau tidak bekerja ditentukan oleh asisten setelah buruh speksi (periksa 
kesehatan) ke klinik perusahaan.  

 

Ketidakjelasan Perikatan Kerja 

Buruh SKU adalah buruh atau karyawan yang diakui oleh pihak perkebunan sebagai 
pekerja dalam sistem hubungan kerja perkebunan. Tetapi pengakuan itu, meski berbeda 
dengan BHL, tidak terdokumentasi dalam bentuk surat keterangan (SK). Namun, 
meskipun tidak memiliki SK sebagai buruh tetap, buruh SKU mendapatkan upah sesuai 
Upah Minimum Propinsi, atau, secara khusus di Sumatera, sesuai kesepakatan yang 
dibangun dalam wadah BKS-PPS. 

Tidak ada dokumen resmi yang diberikan kepada buruh juga diakui oleh buruh PT BSP 
Kuala Piasa. “Saya pernah 2 tahun buruh kontraktor, 7 bulan BHL, setelah jadi SKU baru 
disuruh buat lamaran sama mandor. Tidak ada dikasi surat keterangan kerja, tapi pernah 
disuruh baca surat yang dikeluarkan kantor besar yang isinya selama masa 3 bulan tidak 
boleh mangkir kerja, bila mangkir maka tidak diterima kerja”20. 

 

Ketidakjelasan Bukti Perikatan Kerja 

Sy bekerja di perusahaan PT LNK Gohor Lama sejak tahun 2007 saat status perusahaan 
tersebut masih PTPN II. Tahun 2010, PTPN II berubah nama menjadi PT LNK. Saat ini, 
setelah lebih dari 1 tahun bekerja menjadi BHL,  ia diangkat menjadi buruh PT LNK 
walaupun ia sendiri tidak mengetahui apa statusnya karena sampai saat ini ia belum 
mendapatkan jamsostek, namun dalam slip gajinya sudah dipotong untuk Jamsostek.  

 

Dulu saat masih bekerja menjadi BHL, ia diupah Rp. 150.000,- / 2 minggu dan Rp. 
200.000,-Rp. 250.000/bulan. Di perusahaan ini buruh BHL diupah oleh pemborong. Dari 
tahun 2010 sampai pertengahan 2012, ia digaji oleh pemborong bernama Sejuk 
Perangin-angin. 

An (19), bekerja sebagai BHL penyemprot di PT LNK Gohor Lama sejak Januari 2013. 
Awalnya sejak bulan Januari sampai April ia diberi upah Rp. 17.500/hektar. Saat ini ia 
bekerja dengan upah Rp. 30.000,-/hari dan dibayar per dua minggu gajian. Bersama 22 
orang buruh lainnya ( 6 orang tukang air dan 17 tukang semprot), An harus mengerjakan 
lahan seluas 420 Ha untuk masa kerja 10 hari. Setiap hari ia bekerja dengan 6 kap, 
dimana 1 kap = 10 liter. Ia memulai pekerjaannya jam 07.30 dan selesai pukul 12.30. 

Tugasnya sehari-hari bergantian tergantung apa yang disuruh oleh mandor seperti: 
menyemprot hama, menyemprot rumput, mencabut dongkel (mencabut tanaman kayu 
yang mengganggu), memasang plastik di sekitar pokok sawit yang masih baru ditanam, 
membabat, memagar, menanam bibit, dan ablasi (membuang buah sawit yang masih 
pertama tumbuh. 

                                            
19 Wawancara dengan Keling, pemanen PT BSP Kuala Piasa Asahan 
20 Wawancara dengan Su, pemanen PT BSP Kuala Piasa 
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Fasilitas Alat kerja yang diberikan adalah kap (alat penyemprot).  Alat pelindung kerja 
yang diberikan adalah masker, sarung tangan dan rompi. An harus menyediakan alat 
transportasi kerjanya sendiri karena tidak disediakan oleh pihak perusahaan. Ia 
mengatakan pernah sekali diberikan susu kaleng dalam satu bulan sebayak dua kaleng, 
namun setelah itu tidak pernah lagi. 

An, tidak memiliki slip gaji dan kontrak kerja. Menurut pengakuannya, perusahaan 
memberikan upah kepada pihak pemborong (Paino) lalu pihak pemborong yang 
memberikan gaji kepada BHL melalui mandor, karena hanya mandor yang tahu luasan 
wilayah semprot dari buruh. Jadi tidak ada bukti yang mengatakan ada hubungan kerja 
antara buruh dan perusahaan. 

 

Investigasi yang dilakukan di PT Socfindo Bangun Bandar tidak jauh berbeda.  Tidak ada 
dokumentasi resmi yang membuktikan perikatan kerja antara buruh dengan perkebunan. 
“Waktu itu, kebetulan perusahaan ini nambah karyawan, saya berusaha cari dana 
ngurus KK. Saya serahkan sama kawan, ada kawan kerani afdeling untuk mengurusnya. 
Sudah itu saya BHL la, nunas cabang. Padahal saya belum ada pengalaman kerja 
disawit. Waktu itu awalnya saya hanya bisa mengerjai 12 pokok, tapi tangan ini sudah 
hancur.  Tapi lama-lama kelamaan, karena sudah biasa, hasil kerja sudah meningkat. 
Mulanya ngikat egrek saja saya tidak tahu. Itulah saya BHL 1 bulan, pas hari raya haji, 
saya diterima jadi SKU. Kemudian waktu itu ada penambahan rumah karyawan, saya 
bermohon pada perusahaan. Setelah pondok jadi, saya pindah. Sekarang saya 
diperkerjakan dibagian pengawasan. Nggak ada surat-suratnya, langsung saja 
pemberitahuan dari mandor“21.  

 

 

 

                                            
21 Wawancara dengan Juprianto, pemanen PT Socfindo Bangun Bandar. 
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