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RINGKASAN EKSEKUTIF
Kelapa sawit telah lama menjadi target kritikan dari berbagai arah. Ada banyak
laporan tentang bagaimana perkebunan sawit menghancurkan hutan, merusak
lahan gambut, melecehkan hak-hak buruh, dan menggusur masyarakat adat.
Kendati dikritik, permintaan global akan sawit meningkat. Perkebunan sawit
juga bertambah di banyak tempat, terutama di Indonesia, yang merupakan
produsen sawit nomor wahid dunia.
Pada tahun 2015 Indonesia mengekspor total 28,276,871 ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (oil palm kernel/OPK)
dengan nilai lebih dari 15,413 juta dollar Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan
ekonomi ini sejajar dengan perluasan area perkebunan sawit, yang meningkat
dari 5.453.817 hektare (ha) pada tahun 2005 menjadi 11.260.277 ha di
tahun 2015. Target perluasan sawit yang telah dimulai tahun 2012 adalah
28,996,412 ha. Itu artinya akan ada perluasan lebih lanjut di tahun-tahun
mendatang.
Saat permintaan akan sawit terus meningkat, sebaliknya, terdapat sedikit perhatian atas kondisi kerja buruh di perkebunan sawit. Berdasarkan investigasi
baru-baru ini di perkebunan sawit, ditemukan banyak kesamaan kondisi kerja dan praktik-praktik eksploitatif yang sering terjadi. Seperti pekerjaan tidak
tetap dengan ketidakpastian kerja, tunjangan yang kecil, beban kerja yang berat, target harian yang mustahil dicapai, diskriminasi terhadap buruh, penggunaan buruh anak baik yang dipekerjakan langsung maupun dipekerjakan oleh
keluarga namun tidak diupah, jaminan sosial yang tidak memadai, serta kejahatan HAM lainnya. Mengingat kesamaan ini, bisa dikatakan bahwa kondisi
kerja yang eksploitatif merupakan salah satu fitur utama rantai pasokan kelapa
sawit.
Asia Monitor Resource Centre dan Sawit Watch melakukan penelitian bersama untuk menyelidiki kondisi kerja di perkebunan sawit milik Golden Agri-Reseources (GAR), sayap bisnis sawit Sinar Mas. Penelitian ini diperkuat dengan
melakukan pemetaan terhadap buyers (pembeli) dan pemodal GAR untuk melihat faktor-faktor penunjang kondisi kerja yang ada.
Sinar Mas melalui anak perusahannya merupakan penandatangan UN Global
Impact No Deforestation, No Peat, No Exploitation / NDPE (Dampak Global
PBB, Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi) dan juga salah satu anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO (Meja Bundar untuk
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Minyak Sawit Berkelanjutan). Standar internasional ini terdiri dari ketentuan
untuk menghormati buruh dan komitmen atas hak asasi manusia. Di samping
itu, Sinar Mas juga menetapkan kebijakannya sendiri mengenai praktik-praktik
ketenagakerjaan.
Penelitian ini menggabungkan metode studi pustaka dan penelitian lapangan.
Studi pustaka digunakan untuk melacak jejak para pembeli dan pemilik modal,
untuk mendapatkan kerangka kerja rantai pasokan kelapa sawit, serta untuk
memiliki pemahaman yang baik atas kondisi kerja buruh perkebunan sawit.
Investigasi kondisi kerja dilakukan melalui penelitian lapangan selama empat
bulan, sejak September hingga Desember 2017, di tiga perkebunan milik dua
anak perusahaan GAR – Sinar Mas di provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini
dijadikan sampel penelitian dengan dasar penilaian bahwa perkebunan sawit
terbesar milik Sinar Mas berada di Pulau Kalimantan. Selain itu, lokasinya
mudah dijangkau. Untuk tujuan penelitian ini perkebunan yang dipilih adalah
perkebunan yang dikelola PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo,
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Data dikumpulkan dengan mewawancarai buruh secara langsung, mengumpulkan bukti yang diperlukan termasuk perjanjian kerja, serta memeriksa dokumentasi. Para peneliti mewawancarai 49 buruh kebun yang terlibat langsung
dalam produksi sawit di ladang-ladang perkebunan. Mereka adalah buruh
panen, penyemprot hama, pemungut buah, pemupuk, penyemai dan pembibit, dst. Selain itu, peneliti juga mewawancarai tiga mantan buruh dan dua
informan dari NGO yang fokus di isu perkebunan sawit.
AMRC dan Sawit Watch menemukan pelanggaran yang serius terhadap hak
asasi manusia dan hak-hak buruh di dua perkebunan yang dimiliki Sinar Mas.
Pelanggaran ini termasuk sistem kerja yang tidak adil, masalah kesehatan dan
keselamatan kerja, upah yang rendah, kondisi hidup yang buruk, diskriminasi
jender, dan menyembunyikan buruh dari audit.
Sistem Kerja yang Tidak Adil
Z, seorang buruh, mengatakan:
“Sebagian besar buruh harian adalah penduduk setempat yang kebanyakan
bekerja untuk kegiatan pemeliharaan sawit, seperti penyiangan, penyemprotan, dan pemupukan, Beberapa dari mereka telah bekerja selama 5
tahun, tapi ada yang sudah 17 tahun. Tak satupun dari mereka adalah
buruh tetap. Manajemen mengatakan bahwa buruh telah didaftarkan
dalam asuransi kesehatan di Jakarta, karena instansi lokal tidak bisa
melakukan pendaftaran. Namun tidak ada satupun yang memegang
kartu asuransi. Ketika sakit, buruh harus mengeluarkan uang sendiri
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untuk berobat. Klinik yang disediakan oleh manajemen hanya melayani
pasien kecelakaan kerja. Penyakit lainnya tidak akan dirawat.”1
Seorang buruh lepas perempuan mengatakan:
“Saya sudah bekerja sekitar 17 tahun sebagai buruh lepas. Saya
mengerjakan banyak hal tergantung permintaan pengawas. Saya
dibayar Rp 99.00 perhari dan bekerja 20 hari setiap bulan. Sebagai
buruh lepas, saya tidak diperbolehkan mengambil cuti.”2
Status pekerjaan (jenis pekerjaan) adalah faktor kunci yang mempengaruhi
upah dan akses buruh atas sejumlah manfaat dan tunjangan. Terdapat lima
status pekerjaan yang dipraktekkan di PT Tapian Nadenggan, yaitu (1) buruh
tetap (syarat kerja umum/SKU); (2) buruh kontrak (untuk periode 2 tahun); (3)
buruh harian lepas (BHL); (4) buruh harian borongan (BHB); dan (5) buruh
angkut sub kontrak.
Di PT Tapian Nadenggan, BHL bekerja maksimum 20 hari perbulan, dengan
penghasilan hanya Rp. 99.173 per hari tanpa hak mendapatkan tunjangan,
termasuk asuransi kesehatan. BHB biasanya merupakan istri dari buruh tetap
atau buruh kontrak, yang dipekerjakan sebagai pemungut brondolan sawit
dengan target perhari 29 ember. Buruh angkut (sub kontrak) adalah buruh
yang dipekerjakan oleh perusahaan vendor, yang bekerja untuk mengangkut
buruh dan tandan buah segar.
Buruh panen bekerja setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Mereka memiliki target kerja sebanyak 55 tandan buah perhari. Jika mereka tidak
memenuhi target, mereka hanya menerima upah untuk hari itu. Namun jika
mereka melampaui target, mereka menerima tambahan Rp. 1,020 per tandan.
Mereka juga menerima 18.5kg beras per bulan. Setiap keluhan atau kesalahan
yang mereka buat akan mengurangi tunjangan beras mereka.
PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo telah mempekerjakan buruh lepas untuk melakukan pekerjaan yang terkait bisnis inti di perkebunan
mereka. Pekerjaan ini seharunya dilakukan oleh buruh dengan status tetap.
Jelas bahwa kedua perusahaan telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Buruh
di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo telah diperas tenaganya
dan dikenai denda jika dianggap melanggar aturan perusahaan. Hukuman, ancaman dan penalti merupakan bagian dari strategi manajemen mengendalikan
buruh dan mengorbankan mereka demi mencapai keuntungan.
“Bekerja di perkebunan sangat keras. Jika anda membuat kesalahan,
apapun masalahnya, anda akan dihukum. Jika anda meninggalkan
buah, anda akan didenda Rp. 5000; Jika anda memanen buah yang
1
2

Wawancara dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
Wawancara dengan As, Hy and Lw, buruh PT Tapian Nadenggan.
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mentah, anda akan didenda Rp. 1500. Ada denda lainnya jika anda
tidak mengambil buah yang benyai, atau jika buah itu tidak bersih.” 3
“Jika anda tidak memenuhi target 100 tandan perhari, upah anda
akan dipotong.4
Buruh di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo dipaksa bekerja
bila tidak mau upah mereka dipotong. Ini sama artinya buruh tidak dibolehkan
cuti. Mengambil satu hari cuti, termasuk cuti sakit, berarti beras mereka untuk
hari itu tidak akan diberikan.
“Berbeda dengan staf admin, meskipun anda sakit dan memiliki surat
keterangan dari dokter, jika tidak bekerja, anda tidak akan mendapatkan tunjangan beras hari itu. Tapi anda masih mendapatkan upah. Jika
anda absen bekerja di ladang selama sehari, upah dan setengah kilo
beras akan hilang begitu saja.”5
Sangat sulit bagi buruh untuk mendapatkan cuti libur dengan alasan apapun.
Bahkan untuk menghadiri pemakaman orang tua atau saudara mereka. Manajemen pernah memecat seorang buruh yang mengambil cuti melampaui jatah
12 hari cuti tahunan tanpa menghiraukan alasannya. Manajemen tidak peduli
jika buruh yang mengambil cuti harus menempuh perjalanan yang jauh menuju Flores, Nusa Tenggara Timur, menggunakan kapal yang memakan waktu 7
hari perjalanan untuk sekali pergi.
Buruh Harian Lepas (BHL) bahkan menghadapi kondisi yang lebih buruk.
Mereka tidak berhak atas cuti apapun. Jika mereka mengambil cuti, mereka
tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang buruh perempuan mengatakan
dia harus berhenti dari pekerjaan untuk mengambil cuti hamil dan mendaftar
kembali untuk pekerjaan yang sama setelah itu, tanpa tunjangan melahirkan.
Karena membutuhkan uang, dia harus mendaftar dan bekerja kembali setelah
melahirkan.
Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Dua orang buruh perempuan penyemprot pestisida di PT Mitra Karya Agroindo
mengaku keracunan saat makan siang tanpa mencuci tangan. Mereka dirawat
di klinik, namun keduanya kembali bekerja keesokan harinya.6 Beberapa bahan kimia yang digunakan seperti Roll Up, Rolixon, Gramoxone dan Elly. Tidak
pernah ada pelatihan atau informasi yang disediakan tentang bahaya bahan
kimia dan cara menanganinya.
3
4
5
6

Wawancara dengan Z, buruh SKU PT Tapian Nadenggan.
Wawancara dengan Spr, buruh pemanen PT Mitra Karya Agroindo..
Wawancara dengan Sm, bekas buruh pemanen di PT Mitra Karya Agroindo, dan Ms, buruh pemanen
di PT Mitra Karya Agroindo, serta dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan..
Wawancara dengan buruh perempuan PT Mitra Karya Agroindo.
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Selain itu, seorang buruh perempuan bagian pupuk di PT Tapian Nadenggan
mengalami sesak nafas. Ia diperiksa oleh seorang dokter dan disarankan untuk
beristirahat dan mengganti pekerjaan. Atas kasus ini manajemen tidak memberikan tanggapan.7 Buruh lain menjelaskan bahwa ada pemeriksaan dari dokter tapi hasil pemeriksaan tidak dikembalikan dan dijelaskan kepada mereka.
Manajemen menyediakan kendaraan berupa truk atau pick-up kepada BHL.
Praktik ini sudah berjalan selama 11 tahun. Biasanya satu truk dapat mengangkut 40 buruh. Pernah terjadi kecelakaan pada tahun 2013 ketika sebuah truk
terbalik dan mencederai beberapa buruh. Para korban tidak pernah mendapatkan perawatan medis dan asuransi yang disediakan vendor truk atau manajemen. 8
Seorang buruh tetap di PT Mitra Karya Agroindo mengatakan bahwa klinik
biasanya memiliki satu dokter dan dua perawat. Obat-obatan yang tersedia
sangat terbatas. Mereka tidak menggunakan obat bius (anastesi) untuk operasi
kecil yang dilakukan terhadapnya karena kehabisan obat bius.9 Temuan-temuan ini secara jelas menunjukan bahwa PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra
Karya Agroindo lalai karena tidak menyediakan perlindungan kesehatan dan
keselamatan yang memadai kepada buruhnya.
Upah Murah
Ay, seorang BHL, mengatakan:
“Saya menerima upah kurang dari Rp. 2,000,000 perbulan. Ini tidak
cukup untuk hidup. Makan saja sebulan menghabiskan Rp. 700,000.
Belum lagi biaya sekolah untuk kedua anak saya. Saya punya pekerjaan
sampingan untuk penghasilan tambahan.”10
Upah para buruh sawit di Kalimantan Tengah didasarkan pada upah minimum
lokal (Rp. 2.421.305). Buruh tetap di PT Tapian Nadenggan mendapatkan
bayaran Rp. 99,173 per hari. Disamping menerima upah, mereka juga menerima 0.5 kg beras perhari. Selain itu, buruh yang tinggal bersama keluarganya menerima tambahan 0.3 kg beras perhari (untuk istri) dan 0.25 kg beras
perhari (untuk anak). Buruh Harian Lepas (BHL) yang bekerja 20 hari sebulan
mendapatkan upah Rp. 99.173 perhari.11
Buruh Harian Lepas (BHL) menerima upah yang berbeda dengan buruh tetap.
Dalam sebulan, BHL di PT Tapian Nadenggan and PT Mitra Karya mendapatkan upah maksimal Rp. 2.000.000. Buruh lepas tidak mempunyai penghasilan
bulanan yang teratur. Upah mereka bergantung pada apa yang mereka kerja7
8
9
10
11

Wawancara dengan Hy, buruh penyemprot PT Tapian Nadenggan.
Wawancara dengan Mr, buruh BHL PT Tapian Nadenggan..
Wawancara dengan Spr, buruh panen PT Mitra Karya Agroindo.
Diskusi dengan Ay, BHL di PT Tapian Nadenggan.
Diskusi dengan buruh PT. Tapian Nadenggan.
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kan setiap hari. Mereka harus membeli alat pelindung diri dan peralatan kerja
dengan uang mereka sendiri. Mereka bekerja tanpa akses terhadap asuransi
kesehatan, tunjangan makanan, cuti tahunan dan kepastian kerja, yang mana
kontras dengan apa yang GAR nyatakan dalam sustainability report mereka.12
Kondisi Hidup yang Buruk
“Air di area perumahan sangat kotor dan bau. Warnanya seperti teh.
Kami terpaksa membeli air untuk minum dan kebutuhan harian lainnya.” 13
“Tidak ada air bersih. Buruh harus membeli air bersih untuk kebutuhan
harian mereka. Setiap rumah mempunyai dua kamar tidur dan satu
kamar mandi. Listrik hanya menyala dari jam 5 hingga jam 9 pagi,
dan jam 3 hingga jam 8 malam. Area lainnya mungkin memiliki jadwal
(pemadaman listrik) yang berbeda, tapi mereka juga dibatasi. Air yang
mengalir ke bak rumah tidak bersih, karena berasal dari parit yang telah
terpapar pupuk kimia perkebunan.”14
Perusahaan menyediakan fasilitas perumahan untuk beberapa buruh yang berstatus tetap dan kontrak. Buruh lepas tidak berhak atas fasilitas peruhaman.
Perumahan dibangun di tengah perkebunan dan selalu dalam pengawasan
keamanan. Jarak antara perumahan buruh PT Tapian Nadenggan Hanau Estate dan PT Mitra Karya Agroindo dengan perkampungan terdekat dan pasar
ejauh 8km hingga 10 km. Buruh menghabiskan antara satu hingga 1.5 jam
untuk mencapai pasar setempat guna membeli kebutuhan harian.
Di setiap komplek perumahan, ada klinik kecil dengan satu dokter dan fasilitas yang terbatas. Klinik menyediakan obat-obatan dasar bagi orang dewasa,
bukan untuk anak-anak. Jika seorang buruh sakit, dia harus meminta izin dari
manajemen dan manajemen akan menyarankannya pergi ke puskesmas, yang
fasilitasnya lebih bagus dan menyediakan perawatan yang baik.15
Perusahaan tidak mengizinkan buruh harian lepas untuk menaruh anak-anak
mereka ke tempat penitipan anak, yang mana ini melanggar prinsip GAR tentang hubungan manajemen-buruh dan juga kebijakan ketenagakerjaan. Dalam
Sustainable Report 2015, GAR mengatakan bahwa mereka menyediakan tempat penitipan anak di semua perkebunan dan mengizinkan buruh perempuan
mengurus anak-anak mereka.
Mayoritas buruh harian lepas di PT Tapian Nadenggan Estate Hananu adalah
orang lokal (akamsi) yang tinggal di sekitar perkebunan. Mereka tidak dapat
12
13
14
15

Lihat GAR Sustainability Report, 2017, hal. 44-47.
Wawancara dengan Yl, buruh kontrak di PT Tapian Nadenggan.
Wawancara dengan Spr, buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
Wawancara dengan Yl, buruh kontrak di PT Tapian Nadenggan.
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mengambil cuti haid dan mendapatkan fasilitas perumahan. Perusahaan menyediakan mereka truk antar jemput dari dan ke perkebunan.
Diskriminasi Jender
“Saya telah bekerja selama 17 tahun sejak anak perempuan saya masih
kecil sampai dia lulus perguruan tinggi. Setiap jam 5.30 pagi, saya
harus harus siap bekerja di perkebunan. Pengawas sering menghardik
dengan mengatakan saya bekerja sangat lambat.”16
Di bawah UN Global Compact, GAR telah berkomitmen menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan dan menyediakan lapangan kerja untuk perempuan.
Namun, berbeda dengan komitmen tersebut, temuan kami menunjukan bahwa
mayoritas buruh harian lepas di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya
Agroindo adalah perempuan.
Buruh perempuan dipekerjakan untuk bagian penyemprotan, pemupukan, dan
kegiatan perawatan lainnya. Mereka tidak berhak atas fasilitas perumahan,
asuransi kesehatan, atau tunjangan beras. Di PT Tapian Nadenggan Hanau Estate, sebagian besar dari 104 buruh lepas yang tinggal di luar area perkebunan
adalah perempuan. Sementara itu di PT Tapian Nadenggan Hanau Estate, ada
90 orang lokal yang dipekerjakan sebagai buruh harian lepas, 40 dari mereka
adalah perempuan. Perempuan-perempuan ini adalah buruh yang rentan.
Pada 2014, beberapa buruh perempuan menuntut untuk diangkat sebagai
buruh tetap. Mereka mengirim surat tetapi tidak ada respon. Kebanyakan dari
buruh perempuan adalah orang lokal dan beberapa telah bekerja selama 17
tahun.17
Seorang perempuan buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo mengatakan
bahwa, sesuai hukum, buruh perempuan mendapatkan hak cuti haid selama
dua hari. Tapi mereka harus membuktikannya dengan menunjukan pembalut
yang berdarah, yang akan dibawa ke klinik bersama surat dari manajemen.
Buruh yang mengalami masa haid dapat melapor ke kantor, mendapat surat,
dan membawanya ke klinik. Dan kemudian klinik akan mengeluarkan surat
pernyataan yang menegaskan bahwa sang buruh benar-benar haid.18
Menyembunyikan Buruh dari Audit
Investigasi kami menemukan bahwa PT Tapian Nadenggan tidak serius meningkatkan kondisi kerja para buruhnya. Ini dapat dilihat pada bagaimana perusahaan menyembunyikan buruh lepas dari audit RSPO.
16 Wawancara dengan As, BHL PT Tapian Nadenggan.
17 Wawancara dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
18 Wawancara dengan buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
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Seorang buruh mengungkapkan:
“Kapanpun ada audit dari luar, manajemen menyembunyikan kami di
suatu tempat, atau kami diliburkan dan jadwal kerja akan diganti di hari
Sabtu.19
Seorang buruh lain mengungkapkan hal yang sama:
“Saya tinggal di rumah hari ini karena perusahaan sedang diaudit. Setiap kali ada audit, manajemen memperlakukan kami seperti tahanan
dengan pengawasan yang ketat. Buruh lepas tidak memiliki kepastian.20
Buruh juga mengungkapkan bahwa kapanpun ada audit RSPO, mereka diminta untuk bersembunyi di suatu tempat atau dilarang masuk kerja. Ini adalah situasi yang perlu ditangani, mengingat PT Tapian Nadenggan telah meraih
sertifikasi RSPO.21 Situasi seperti ini juga terjadi dalam banyak kesempatan,
seperti yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya tentang kondisi kerja buruh perkebunan. Fakta bahwa PT Tapian Nadenggan berusaha menyembunyikan buruh dari auditor, mengabaikan hak-hak buruh, adalah tindakan pelecehan
terhadap buruh. Sesuatu yang melanggar hukum dan tak dapat diterima.
Kesimpulan
Watak pemerasan (eksploitatif) di industri sawit telah dilaporkan berkali-kali
bersama dengan cerita tentang meningkatnya permintaan global akan sawit.
Meskipun begitu, praktik perburuhan yang kejam dan eksploitatif di industri sawit hanya diberi perhatian yang kecil. Kondisi kerja di perkebunan yang
tersembunyi dari masyarakat luas berakibat pada tingginya pekerjaan yang
rentan bagi buruh, pekerjaan yang tidak memiliki kepastian kerja.
Penelitian ini membantu temuan penelitian sebelumnya yang menemukan
bahwa hanya ada sedikit kemajuan yang berhubungan dengan penghargaan
terhadap hak-hak buruh. Berdasarkan studi lapangan, dapat ditemukan bahwa
kebijakan keberlanjutan (sustainability policy) GAR – Sinar Mas tidak sejalan
dengan apa yang sebenarnya dipraktikkan oleh anak perusahaannya (PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo) di Kalimantan Tengah. Pelanggaran terhadap hak dasar perburuhan terjadi meskipun kedua anak perusahaan
GAR tersebut merupakan pemegang sertifikat RSPO.
Salah satu masalah utama yang ditemukan selama studi lapangan adalah
bahwa buruh dipekerjakan di bawah status yang diskriminatif dan tidak tetap.
Karena hidup dalam ketidakpastian, buruh menghadapi kondisi kerja yang
19 Wawancara dengan Na, BHL di PT Tapian Nadenggan..
20 Wawancara dengan As, Hy and Lw, buruh di PT Tapian Nadenggan.
21 Menurut klarifikasi GAR, PT Mitra Karya Agroindo belum bersertifikat. Karena itu, masuk akal bahwa
para buruh perusahaan tersebut mengatakan mereka tidak pernah didatangi oleh tim auditor.
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rentan, termasuk menerima upah yang sangat rendah, lembut yang tidak dibayar, dan beban kerja yang berat. Selaras dengan investigasi Amnesty Internasional, temuan lapangan kami menunjukan bahwa GAR – Sinar Mas tidak
memiliki proses uji kelayakan untuk mengindentifikasi, mencegah, mengurangi
dan mempertimbangkan pelanggaran HAM dalam rantai pasokannya.
Temuan kami mendapati bahwa hasil audit RSPO tidak efektif menangkap
praktik yang sesungguhnya terjadi karena prosesnya kerap dimanipulasi oleh
perusahaan. Investigasi di dua anak perusahaan GAR – Sinar Mas menunjukan
bahwa buruh diperintah dan diatur oleh perusahaan sebelum adanya audit,
demi memastikan bahwa jawaban yang sudah diatur perusahaanlah yang diberikan, dan penerbitan sertifikat RSPO tidak berarti bahwa perusahaan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Temuan penelitian juga menunjukan bahwa ada kepentingan finansial yang
besar dalam mempertahankan kondisi kerja yang eksploitatif di perkebunan
sawit. Seperti yang telah disebutkan di banyak investigasi, merek raksasa
seperti Nestle dan Unilever yang dituduh mengambil keuntungan dari watak
eksploitatif produksi sawit, masih terus berbisnis dengan GAR – Sinar Mas.
Sementara itu, bank-bank multinasional memfasilitasi industri sawit dengan
membiayai produksi. Baik buyers maupun pemodal tidak berkontribusi pada
pencegahan pelanggaran terhadap buruh, meski mereka memiliki kebijakan
keberlanjutan sendiri.
Tidak ada alasan atau pembenaran untuk mengabaikan kondisi kerja yang eksploitatif di perkebunan sawit. Situasi ini terus saja terjadi. Industri sawit telah terbukti memiliki reputasi menghancurkan lingkungan, menggusur masyarakat
adat, dan melanggar hak-hak buruh. Kampanye keberlanjutan oleh pemainpemain besar dalam rantai pasokan global kelapa sawit tidak pernah sungguhsungguh dipraktikan secara nyata.
Semua pihak di industri sawit seperti produsen, buyers, dan pemodal harus
membuat upaya bersama untuk menyudahi eksploitasi terhadap buruh. Ada
banyak bukti bahwa kebijakan keberlanjutan yang diluncurkan oleh produsen,
buyers dan pembeli belum diterapkan, khususnya dalam tingkat yang paling
dasar—yaitu perkebunan.
Salah satu masalah utama yang harus ditangani segera adalah untuk memastikan standar kehidupan yang layak bagi buruh. Hal ini harus dilakukan dengan
mempekerjakan semua buruh dengan status tetap dan tunjangan yang layak.
Buruh harus menerima upah minimum sesuai aturan, bukan upah berdasarkan target atau pencapaian upah per satuan, yang akhirnya menciptakan situasi yang mendorong buruh anak.
Masalah lain yang juga penting adalah bagaimana memastikan keikutsertaan
xi
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buruh selama audit RSPO. Seperti yang telah dilaporkan, ada praktik di mana
perusahaan menyembunyikan buruh dari audit, atau memerintahkan mereka
untuk memberi jawaban sesuai arahan perusahaan. Praktik-praktik ini memastikan bahwa eksploitasi tetap tidak terlihat. Karenanya, buruh harus diberi
kebebasan untuk menyuarakan tuntutan mereka tanpa intimidasi.

xii

A. PENDAHULUAN
Kelapa sawit telah lama menjadi target kritikan dari berbagai arah. Ada banyak
laporan tentang bagaimana perkebunan sawit menghancurkan hutan, merusak
lahan gambut, melecehkan hak-hak buruh, dan menggusur masyarakat adat.
Kendati dikritik, permintaan global akan sawit meningkat. Perkebunan sawit
juga bertambah di banyak tempat, terutama di Indonesia, yang merupakan
produsen sawit nomor wahid dunia.
Berdasarkan data OECD-FAO Agricultural Outlook, produksi sawit diperkirakan mencapai sepertiga dari produksi minyak nabati global pada 2021.1
Dalam permintaan global ini, pada tahun 2015 Indonesia mengekspor total
28.276.871 ton crude palm oil/CPO (minyak sawit mentah) dan palm kernel
oil/PKO (minyak inti sawit) dengan nilai lebih dari US$ (dollar Amerika Serikat)
15.413 juta.2 Pertumbuhan ekonomi ini sejajar dengan perluasan area perkebunan sawit, yang meningkat dari 5.453.817 hektare (ha) pada tahun 2005
menjadi 11.260.277 ha di tahun 2015. Menurut Sawit Watch, target perluasan sawit yang telah dimulai tahun 2012 adalah 28.996.412 ha. Itu artinya
akan ada perluasan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang.
Gambar 1: Satu Dekade Perluasan Sawit Indonesia 2005-2015
(Sumber: Direktorat Jenderal PerkebunanIndonesian, 2017)

1
2

OECD and FAO, Agricultural Outlook 2012-2021, 2012, hal. 137.
Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Pekebunan Indonesia 2016, hal. 7.

1

Keuntungan di Atas Manusia:
Kondisi Kerja di Bawah Rantai Pasokan Perkebunan Kelapa Sawit Milik Sinar Mas
AMRC - Sawit Watch

Gambar 2: Peningkatan Segmen Konsumsi Sawit, 1970 - 2010
(Sumber: Accenture, 2012)

Saat permintaan akan sawit terus meningkat, sebaliknya, terdapat sedikit perhatian atas kondisi kerja buruh di perkebunan sawit. Namun demikian cukup
sulit untuk menemukan bukti-bukti tentang kondisi kerja yang buruk. Dalam
beberapa tahun terakhir sudah ada laporan dari Amnesty Internasional3, Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK), Rainforest Action Network (RAN) dan International Labor Rights Forum (ILRF)4,
HARI5, serta riset bersama oleh CNV Internasional dan SOMO6. Laporan-laporan
tersebut merekam kondisi kerja di sejumlah perkebunan sawit milik perusahaan multi-nasional seperti Wilmar Internasional, Sinar Mas, Sime Darby dan
PepsiCo. Perusahan-perusahaan ini secara kuat mengontrol perkebunan sawit
di Indonesia dan telah menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global.
Berdasarkan investigasi baru-baru ini di perkebunan sawit, ditemukan banyak
kesamaan kondisi kerja dan praktik-praktik eksploitatif yang sering terjadi.
Seperti pekerjaan tidak tetap dengan ketidakpastian kerja, tunjangan yang kecil, beban kerja yang berat, target harian yang mustahil dicapai, diskriminasi
terhadap buruh, penggunaan buruh anak baik yang dipekerjakan langsung
maupun dipekerjakan oleh keluarga namun tidak diupah, jaminan sosial yang
tidak memadai, serta kejahatan HAM lainnya.7 Mengingat kesamaan ini, bisa
3
4
5
6
7

Amnesty International, The Great Palm Oil Scandal: labour abuses behind big brand names, 2016,
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/
OPPUK, RAN and ILRF, The Human Cost Conflict Palm Oil: Pepsico’s hidden link to worker exploitation in Indonesia, Joint Research 2016, https://www.ran.org/new_report_finds_global_food_giants_pepsico_indofood_linked_to_poverty_wages_worker_exploitation_and_discrimination
Hutan Rakyat Institute, Berjuta-juta dari Kebun Sawit, 2016, http://hari.or.id/news/2016/02/berjuta-juta-dari-kebun-sawit-2/, diakses 14 Desember 2017.
Riset bersama CNV International and SOMO, Palming Off Responsibility, 2017, https://www.somo.
nl/palming-off-responsibility/
Lihat juga Schuster Institute for Investigative Journalism and Bloomberg Businessweek magazine,
Adam's Story: From Freedom to Slavery & Back, Joint Research, 2013, http://www.schusterinstituteinvestigations.org/slavery-palm-oil-plantations-indonesia Accenture dan Humanity United, Ex-
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dikatakan bahwa kondisi kerja yang eksploitatif merupakan salah satu fitur
utama rantai pasokan kelapa sawit.
Mengingat kurangnya perhatian terhadap persoalan ini, hampir tidak ada upaya
yang berarti untuk memperbaiki masalah kondisi kerja. Dalam sebuah kasus
pada tahun 2012, perusahaan di bawah bendera Sinar Mas—Golder Agri-Resources (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP)—dituduh oleh Greenpeace atas
buruknya masalah lingkungan, terutama penghancuran hutan, lahan gambut
dan habibat satwa liar. Tuduhan ini antara lain diikuti ketika GAR—sayap bisnis sawit Sinar Mas—meluncurkan kebijakan yang terkait dengan kelestarian
lingkungan dan sosial, di mana sebagian besar perhatiannya hanya ditekankan
pada masalah lingkungan.
Masalah kondisi kerja perlu ditangani karena perkebunan sawit hampir pasti
dijalankan dengan resiko tinggi pelanggaran HAM. Resiko ini tampak jelas ketika belum lama berselang, pada 15 Juli 2017, sebuah anak perusahaan GAR
yaitu PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) dilaporkan karena tidak membayar upah
lembur dan memperjakan buruh tidak tetap, yang bertentangan dengan UU
Ketenagakerjaan.8 Dalam ‘Daftar Keluhan’ resmi GAR, mereka menyatakan
bahwa perselisihan ketenagakerjaan telah diselesaikan dengan serikat buruh.9
Tapi tak ada bukti atau laporan lainnya yang bisa menguji pernyataan tersebut.
Penting untuk mempunyai gambaran yang jelas tentang kondisi kerja di perkebunan sawit, terutama yang dimiliki oleh Sinar Mas, sebab hanya sedikit yang
diketahui terkait hak-hak buruh dan kondisi kerja di perkebunan-perkebunan
mereka. Sinar Mas memiliki rantai pasokan yang terhubung secara luas dan
menjadi salah satu perusahaan multi-nasional raksasa. Mereka mengendalikan
sawit di Indonesia, baik dari sisi perkebunan maupun dari sisi rantai pasokan,
yang beresiko melanggar hak-hak buruh.10
Sinar Mas melalui anak perusahannya merupakan penandatangan UN Global
Impact No Deforestation, No Peat, No Exploitation / NDPE (Dampak Global
PBB, Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi) dan juga salah satu anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO (Meja Bundar untuk
Minyak Sawit Berkelanjutan). Standar internasional ini terdiri dari ketentuan
ploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry, 2013, http://humanityunited.org/pdfs/
Modern_Slavery_in_the_Palm_Oil_Industry.pdf, serta Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Kelapa Sawit, Eksploitasi Buruh di Industri Kelapa Sawit di Indonesia,
Kertas Posisi, 2017 http://pusaka.or.id/assets/2017/06/Kertas-Posisi-Koalisi-Buruh-Sawit_Final.pdf
8 Pernyataan Bersama: We Urge Sawit Mas Sejahtera (SMS) Inc and Sinar Mas Group to Fulfill All
Workers’ Demands. http://www.forestpeoples.org/en/private-sector-palm-oil-rspo/news-article/2017/
plantation-workers-golden-agri-resources-estates
9 Daftar Keluhan GAR (Nov 2017), nomor referensi G26. https://goldenagri.com.sg/sustainabilitydashboard/files/file_docs/Qcqedgrievancelistupdated21nov2017.pdf
10 Kasus kondisi kerja ini mirip dengan kasus di Wilmar International yang diselidiki oleh Amnesty International pada tahun 2016. Seperti Sinar Mas, Wilmar juga memiliki rantai pasokan yang terhubung
secara luas di bawah apa yang disebut perusahaan sebagai 'model bisnis yang terintegrasi secara
vertikal'. Lihat Amnesty International, op. cit., hal. 20.
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untuk menghormati buruh dan komitmen atas hak asasi manusia. Di samping
itu, Sinar Mas juga menetapkan kebijakannya sendiri mengenai praktik-praktik
ketenagakerjaan.

4

B. METODOLOGI
Asia Monitor Resource Centre dan Sawit Watch melakukan penelitian bersama untuk menyelidiki kondisi kerja di perkebunan sawit milik Golden AgriReseources (GAR), sayap bisnis sawit Sinar Mas.1 Penelitian ini menggunakan
analisis kerangka kerja ‘rantai pasokan’ untuk mendapatkan pemahaman yang
lebih baik tentang kondisi kerja para buruh. Penelitian diperkuat dengan melakukan pemetaan terhadap buyers (pembeli) dan pemodal GAR untuk membuat
gambaran yang lengkap tentang rantai pasokan kelapa sawit, serta faktor-faktor penunjang kondisi kerja yang ada.
Penulis laporan ini mencari keterangan dan informasi dari buruh yang terlibat
langsung memproduksi sawit di ladang-ladang perkebunan. Tipe dari buruh
yang ditemui adalah buruh panen, penyemprot, pemungut buah, pemberi pupuk, penyemai dan pembibitan. Umumnya para buruh tersebut dipekerjakan
dengan status tidak tetap atau informal, dibandingkan dengan para staf yang
berada di tingkat pengawas/manajemen. Karenanya, para buruh yang dirujuk
dalam laporan ini adalah mereka yang paling diperas tenaganya (eksploitasi).
Gambar 3: Hirarki Pembagian Kerja Buruh Perkebunan
(Sumber: Diadaptasi dari HARI, 2016)

1

http://goldenagri.com.sg/
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Sinar Mas dijadikan sebagai studi kasus karena hanya sedikit yang diketahui
mengenai kondisi kerja di perkebunan sawit milik mereka. Sebagian besar perhatian publik terhadap Sinar Mas adalah menyangkut masalah lingkungan.2
Namun, seperti terlihat di banyak laporan tentang kondisi kerja, kebanyakan
perkebunan sawit dalam rantai pasokan global telah melakukan praktik pelanggaran dan kejahatan terhadap buruh. Dalam hal ini, pemaparan atas kasus
Sinar Mas kemungkinan besar membeberkan tingkat pelanggaran perburuhan
yang tinggi.
Alasan berikutnya dalam memilih Sinar Mas sebagai target penyelidikan (investigasi) yaitu karena perusahaan tersebut memiliki struktur yang rumit sebagai sebuah kerajaan bisnis. Dalam hal struktur hukum, perusahaan induk yang
mengelola dan menjalankan bisnis sawit adalah Golden Agri-Resources, bukan
Sinar Mas.3 GAR memiliki anak perusahaan yang mengelola perkebunan dan
merupakan bagian dari rantai pasokan kelapa sawitnya, yaitu PT Sinar Mas
Agro Resources and Technology (SMART).4
Dalam hal kepemilikan modal, perusahaan yang menggunakan bendera ‘Sinar Mas’ pada dasarnya dimiliki oleh Keluarga Widjaja. Dengan menilai kepemilikan perusahaan, bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya Sinar Mas lebih
merupakan kerajaan bisnis ketimbang sekadar sebuah bendera dagang seperti
yang diklaim.5 Secara politik, Sinar Mas bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Untuk tujuan
laporan penelitian ini, istilah Sinar Mas dan GAR akan dipakai bergantian.
Dalam melakukan penyelidikan atas kondisi kerja dan rantai pasokan, penelitian ini menggabungkan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi
pustaka digunakan untuk melacak jejak para pembeli dan pemilik modal, untuk mendapatkan kerangka kerja rantai pasokan kelapa sawit, serta untuk memiliki pemahaman yang baik atas kondisi kerja buruh perkebunan sawit.
Informasi yang termuat dalam laporan ini diperoleh dengan menggabungkan
data primer dan sekunder. Data primer bersumber terutama dari laporan resmi
perusahaan dan informasi perusahaan yang tersedia untuk umum (2010 –
2017), data resmi RPSO, serta laporan resmi pemerintah. Namun beberapa
data yang termasuk primer tidak tersedia untuk umum seperti daftar rinci para
pemegang saham, pemegang surat utang (obligasi), penerbit surat utang, informasi tentang volume perdagangan sawit dan para pihak yang terlibat perdagangannya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, investigasi juga merujuk kepada
2

3
4
5

Lihat sebagai contoh, Greenpeace, How Sinar Mas is Expanding its Empires of Destruction, 2010a,
and Phillip Jacobson, “Golden Agri takes another hit as sustainability guru suspends its membership,” Mongabay 20 Mei 2015, https://news.mongabay.com/2015/05/golden-agri-takes-anotherhit-as-sustainability-guru-suspends-its-membership/, diakses pada 18 September 2017.
Penjelasan yang rinci tentang hubungan antara Snar Mas dan Golden Agri-Resources akan didiskusikan di bagian selanjutnya.
https://www.smart-tbk.com/
Dalam tanggapannya, GAR memakai istilah ‘konsorsium bisnis’ yang merujuk pada jejaring bisnis
dibawah Sinar Mas
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laporan-laporan terbaru yang berfokus pada kondisi kerja atau aspek keuangan
di rantai pasokan kelapa sawit.
Investigasi kondisi kerja dilakukan melalui penelitian lapangan selama empat bulan, sejak September hingga Desember 2017, di dua perkebunan milik
anak perusahaan GAR – Sinar Mas di provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini
dijadikan sampel penelitian dengan dasar penilaian bahwa perkebunan sawit
terbesar milik Sinar Mas berada di Pulau Kalimantan. Selain itu, lokasinya
mudah dijangkau. Untuk tujuan penelitian ini perkebunan yang dipilih adalah
perkebunan yang dikelola PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo,
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Data dikumpulkan dengan mewawancarai buruh secara langsung dan mengumpulkan bukti yang diperlukan, termasuk perjanjian kerja, serta memeriksa
dokumentasi sepanjang periode September hingga November 2017. Para buruh yang diwawancari diberikan penjelasan dan diminta untuk terlibat dalam
wawancara secara sukarela. Nama-nama buruh yang diwawancara dan lokasi
perkebunan tidak dipublikasikan demi alasan keamanan.
Selain buruh perkebunan kelapa sawit, penelitian ini juga mewawancara narasumber lain yang relevan. Di bawah ini adalah daftar kategori para narasumber.
Tabel 1: Daftar Nara Sumber
Kategori

Tapian
Laki-Laki

Nadenggan
Perempuan

Anggota Komunitas

3

-

2

-

5

Buruh Tetap

6

1

8

-

15

Buruh Kontrak

2

1

1

1

5

Buruh Lepas

4

15

-

3

22

Buruh Angkut dan
Jemputan

1

-

1

-

2

Mantan Buruh

2

-

1

-

3

NGO

-

-

-

-

2

Total Narasumber

7

Mitra Karya Agroindo
Laki-Laki
Perempuan

Total

54
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C. PEMAIN UTAMA DI INDUSTRI SAWIT:
KASUS SINAR MAS
Kerajaan Bisnis Sinar Mas
Dalam profil resminya, Sinar Mas dikenal sebagai sebuah ‘merek’ ketimbang
sebuah badan usaha.1 Kerjaan bisnis ini didirikan oleh konglomerat Eka Tjipta Widjaja2, memiliki enam pilar unit usaha dan dipasarkan dibawah bendera
dagang Sinar Mas. Unit usaha yang ada seperti pulp dan kertas, agrobisnis,
makanan, keuangan, real estate, telekomunikasi, energi dan infrastruktur.
Meskipun diklaim bahwa setiap unit usaha beroperasi secara independen
dan memiliki manajemennya sendiri, bisa dibilang, semua unit usaha tersebut adalah bagian dari ‘Grup Sinar Mas’ yang dimiliki oleh Keluarga Widjaja.
Gambar 4: Kepemilikan Keluarga Widjaja atas Kerajaan Bisnis Sinar Mas
(Sumber: Penulis, dikompilasi dari berbagai sumber)

Dapat dikatakan bahwa Grup Sinar Mas telah membentuk ‘diferensiasi kepe1
2

GAR Sustainable Report 2016, hal. 13.
Forbes Indonesia, Indonesia’s 50 Richest, 2017, http://forbesindonesia.com/kategori-53-indonesia50-richest.html, accessed 12 October 2017.
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milikan dan penguasaan ekonomi’.3 Struktur ini digambarkan dalam enam unit
usaha yang ditunjukan di atas (lihat gambar 4). Tapi struktur ini tidak jelas dan
bermasalah karena menyulitkan untuk menagih pertanggung jawaban Sinar
Mas—sebagah sebuah kelompok bisnis—atas kejahatan yang dilakukan anak
perusahaannya.4 Greenpeace juga menyimpulkan bahwa struktur perusahaan
yang rumit menyebabkan kurangnya transparansi, seperti yang terlihat di Grup
Sinar Mas dari segi operasi bisnis dan struktur perusahaannya.5
GAR adalah sayap bisnis Sinar Mas yang beroperasi di lapangan usaha agrobisnis dan makanan. Dalam laporan tahunannya, GAR tidak disebutkan sebagai
anak perusahaan Sinar Mas dan dengan demikian dijalankan secara mandiri.
Namun pada dasarnya GAR dimiliki oleh Keluarga Widjaja. Keluarga Wijaya
memiliki perusahaan itu melalui “Widjaja Trust”, dengan saham 50,35% dipegang Flambo International Ltd. Flambo adalah sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Virgin Britania yang dikendalikan oleh keluarga tersebut.6
Anak Eka Tjipta Widjaja, Franky Oesman Widjaja, merupakan pimpinannya.
Sayap bisnis sawit Sinar Mas merupakan bisnis multi-nasional raksasa di Indonesia.7 Menurut Transparansi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, perusahaan
tersebut menguasai bank tanah mencapai 788.907 ha, di mana 471.100
telah ditanami.8 Sementara itu GAR dalam rilis resminya menyebutkan bahwa
total luas tanah yang dipegang dan dikelola untuk pengembangan sawit mencapai 606,168 ha, di mana 431,763.00 telah ditanami.9
Pada tahun 2016, area penanaman yang dimiliki GAR terdiri dari 4% area
3

4

5
6
7

8
9

‘Diferensiasi kepemilikan dan penguasaan ekonomi’ adalah konsep dari diskursus kapitalisme maju.
Konsep tersebut menceritakan bagaimana perkembangan kapitalisme melalui konsentrasi dan pemusatan kapital, menghasilkan berbagai bentuk arahan dan kontol atas proses produksi. Perkembangan kapital ini telah menyebabkan hirarki kontrol produksi yang rumit di dalam monopoli perusahaan yang mewujud dalam bentuk pembagian unit manajemen bisnis. Untuk uraian lebih rinci atas
konsep tersebut, lihat Erik Olin Wright, Class, Crsis and the State, New Left Book, Verso: 1978, hal.
70.
GAR juga memberikan klarifikasi bahwa mereka memiliki manajemen yang independen dan terpisah
dengan sayap bisnis lain di bawah konsorsium Sinar Mas. Dengan demikian, GAR menyatakan mereka tidak memiliki keterlibatan dengan perusahaan lainnya di bawah grup tersebut, seperti Asia Pulp
and Paper (APP). Klarifikasi tersebut benar secara hukum mengingat hubungan yang independen
sesama perusahaan milik Sinar Mas. Namun, kerajaan bisnis ini secara mendasar dimiliki oleh keluarga Widjaja. Merekalah pemegang tanggung jawab utama. Sebagai contoh, disamping menjadi
bagian dari dewan direksi GAR, Franky Oesman Widjaja dan Muktar Widjaja juga menjadi bagian
dari dewan direksi Sinar Mas. Lihat GAR Annual Report 2016, hal 11, dan Sinar Mas Land Annual
Report 2012, hal 14.
Greenpeace, op. cit., 2010a, hal. 8.
Struktur Kepemilikan GAR, https://goldenagri.com.sg/investors/shareholder-information/ownershipstructure/, diakses 10 Oktober 2017. Lihat juga, GAR Annual Report 2016, hal. 183.
Pada Tahun 2015, TUK Indonesia meluncurkan laporan tentang para taipan sawit di Indonesia.
Dalam laporan tersebut, Keluarga Widjaja yang menjalankan Grup Sinar Mas dianggap sebagai
salah satu taipan, bersama dengan konglomerat dan perusahaan multi-nasional lainnya. Lihat TUK,
Tycoons in the Indonesian Palm Oil, 2015, http://www.tuk.or.id/tycoons-in-the-indonesian-palm-oilsector/?lang=en
Ibid., hal. 16-22.
Lihat RSPO Annual Communications of Progress Report 2017, https://goldenagri.com.sg/wpcontent/uploads/2018/04/GAR19-24-04-2018-RSPO-Annual-Communications-of-Progress-Report-2017.pdf.
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perkebunan di Indonesia10, yang hampir semuanya berlokasi di Kalimantan
(242,614 ha).11 Produk-produk sawit GAR mulai dari bahan mentah, crude
palm oil/CPO (minyak sawit mentah) dan kernel palm oil/KPO (minyak inti
sawit), dan produk siap pakai, terjual di pasar global terutama di India (19%),
China (18%) dan Indonesia (11%).12
Bagaimana Sinar Mas Menjadi Salah Satu Pemain Utama di Rantai Pasokan
Kelapa Sawit Dunia
Salah satu kisah keberhasilan GAR dalam mengendalikan pasar dan produksi
sawit terletak pada perluasan rantai pasokannya. GAR telah memperluas operasi pengolahan dari hulu hingga ke hilir, dan menghubungkannya ke pasar
global melalui distribusi, branding, merchandising, destination processing,
pengiriman dan logistik, yang distribusikan secara global.13 Lewat rantai pasokan
yang terhubung secara luas inilah, GAR mengklaim telah meningkatkan pendapatan mencapai lebih dari US$ 7.2 milyar, 11% lebih tinggi dari tahun
sebelumnya.14
Gambar 5: Struktur Perusahaan Golden Agri-Resources
(Sumber: GAR Sustainability Report, 2016)

10
11
12
13
14

GAR
GAR
GAR
GAR
GAR

Sustainability Report 2016, hal. 11.
Annual Report 2016, hal. 8.
Sustainability Report 2016, hal. 60.
Corporate Profile, hal. 7.
Annual Report 2016, hal. 21
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Secara umum, rantai pasokan kelapa sawit terdiri dari tiga tahapan utama:
hulu, pertengahan, dan hilir.15 Tahap di hulu meliputi serangkaian kegiatan yang
memproduksi crude palm oil dan kernel palm oil dari input utama. Kegiatan
ini terdiri dari penanaman pohon sawit dan ekstraksi minyak (milling). Minyak
yang diekstrak kemudian dilanjutkan ke tahap pertengahan, yang menyuling
minyak mentah menjadi minyak nabati. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah mengolahnya menjadi produk siap pakai dan disalurkan ke pasar global.
Gambar 6: Cakupan Operasi Bisnis Golden Agri-Resources
(Sumber: GAR Sustainability Report, 2016)

Gambar 7: Pergerakan Sawit dari Perkebunan ke Penyulingan
(Sumber: GAR Sustainability Report, 2011)

15 Accenture and Humanity United, op. cit., hal. 15
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Seperti kebanyakan perusahaan sawit multi-nasional, sebagian besar perkebunan
GAR—serta fasilitas hulunya yang lain—dikekola oleh anak perusahan PT
SMART, yang berkantor di Indonesia. Untuk tahap pertengahan, fasilitas kilang
penyulingan sebagian besar berlokasi di Indonesia, Cina dan India (sesuai
urutan produksi). Fasilitas manufaktur untuk menghasilkan produk siap pakai
utamanya berlokasi di Cina, Indonesia dan India. Sementara itu, operasi bisnis
untuk perdagangan, pengapalan, dan distribusi berlokasi di banyak tempat di
dunia, termasuk Malaysia, Singapura, India, Cina, dan Nigeria. Secara keseluruhan, GAR memiliki lebih dari 200 anak perusahaan di dalam rantai pasokannya.16
Rantai Pasokan Kelapa Sawit Sinar Mas
Mayoritas perkebunan sawit milik GAR - Sinar Mas berada di Pulau Kalimantan. Mereka adalah pemilik perkebunan sawit yang paling menonjol di Provinsi
Kalimantan Tengah dalam hal total luas lahan yang dikelola. Tabel 2 menunjukan daftar anak perusahaan yang mengelola perkebunan sawit milik GAR di
provinsi tersebut.
Tabel 2: Perkebunan Milik Sinar Mas di Kalimantan Tengah
(Sumber: Sawit Watch, 2016, ditambahkan dengan Tanggapan GAR)
No

Nama Perusahaan

Area (Ha)

Lokasi (Distrik)

1

Tapian Nadenggan Inc

42.432

Seruyan

2

Tapian Nadenggan Inc

22.000

Kotawaringin Barat

3

Tapian Nadenggan Inc

10.000

Kotawaringin Timur

4

Buana Artha Sejahtera Inc

14.300

Seruyan-Kotawaringin Timur

5

Agro Karya Prima Lestari Inc

20.000

Seruyan-Kotawaringin Timur

6

Buana Adhitama Inc

14.300

Kotawaringin Timur

7

Aditunggal Mahajaya Inc

9.735

Seruyan

8

Agro Lestari Sentosa Inc

20.000

Gunung Mas

9

Mitra Karya Agroindo Inc

20.000

Seruyan

10

Satya KismaUsaha Inc

7.500

Kotawaringin Barat

11

Binasawit Abadi Pratama Inc

20.152

Seruyan

Perkebunan sawit milik Sinar Mas merupakan bagian dari rantai pasokan perusahaan. Sebagian besar sawit dipasok dari perkebunan milik perusahaan, serta
diekstrak, disuling dan disimpan di fasilitas milik perusahaan juga. Gambar
berikut menunjukan fasilitas terkait aliran produksi sawit dari perkebunan
hingga kilang penyulingan milik Sinar Mas.
Golden Agri-Resources - Sinar Mas, Silat Lidah tentang Keberlanjutan
Pelaku industri sawit sudah mulai menanggapi kritik yang kian meningkat atas
16 Lihat GAR Annual Report 2016, hal. 139-151.
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dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia di industri ini, paling tidak
sejak pembentukan RSPO di tahun 2014. Niatnya adalah untuk menjadikan
industri sawit yang berkelanjutan dengan membentuk mekanisme sertifikasi
RSPO berdasarkan kepatuhan, dengan penerapan principles and criteria/ P&C
(prinsip-prinsip dan kriteria). P&C dibentuk sesuai dengan standar lingkungan
dan sosial di level nasional dan internasional.17 Mekanisme ini melibatkan
segenap pihak yang terkait di industri sawit, mencakup produsen, pengolah,
trader (pedagang), produsen barang siap pakai, pengecer, bank, investor dan
organisasi non-pemerintah.
Dalam inisiatif yang melibatkan berbagai pihak itu, Sinar Mas ikut ambil bagian melalui anak perusahaannya. GAR merupakan perusahaan induk sawit
yang menerima sertifikat RSPO di tahun 2011. Anak perusahaan GAR, PT
SMART, sudah menjadi anggota sejak 2005.18 Selain terdaftar sebagai anggota
RSPO, GAR dan SMART juga melakukan sertifikasi atas perkebunan, pabrik,
dan kilang penyulingan mereka.19Website resminya menyebutkan, perusahaan
berharap menyelesaikan sertifikasi RSPO pada 2020.20
Selain mematuhi RSPO P&C—yang mencakup pedoman perlindungan hakhak buruh—GAR meluncurkan kebijakan dan standard operating procedure
(SOP) untuk menunjukan tanggung jawab atas standar lingkungan dan sosial.
Sebagai misal, menurut GAR Sustainability Report, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan
standar lingkungan dan sosial.
Secara khusus kebijakan yang terkait dengan hak-hak buruh adalah Social
and Community Engagement Policy/SCEP (Kebijakan Keterlibatan Sosial dan
Masyarakat) yang diluncurkan tahun 2011 dan GAR Social and Environmental Policy/GSEP (Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR) tahun 2015. GSEP
adalah penggabungan dari seluruh kebijakan perusahaan mengenai kelestarian
lingkungan, hak asasi manusia dan hubungan industrial.21

17 Standar-standar yang digunakan RSPO Principles and Criteria (P&C) mengacu pada, antara
lain, The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/Prinsip-Prinsip
Pedoman PBB Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2011) dan The OECD Guidelines for Multinational Enterprises/Panduan OECD untuk Perusahaan Multi-Nasional (2011). P&C juga mengacu
pada standar perburuhan ILO dan hukum nasional (mencakup Undang-Undang Ketenagakerjaan) di
negara tempat rantai pasokan kelapa sawit beroperasi.
18 Nomor keanggotaan GAR RSPO adalah 1-0096-11-000-00, yang terdaftar pada 31 Maret 2011
dan nomor keanggotaan SMART adalah 1-0019-05-000-00. Lihat RSPO, Golden Agri-Resources
Ltd (Profile), https://www.rspo.org/members/719/Golden-Agri-Resources-Ltd and RSPO, PT. SMART
Tbk (Profile) https://www.rspo.org/members/24/PT-Smart-Tbk.
19 Lihat daftar penuh anak perusahaan GAR yang tercatat sebagai anggota RSPO di RSPO, Golden
Agri-Resources Ltd (Group Member), https://www.rspo.org/members/719/Golden-Agri-ResourcesLtd diakses 22 October 2017.
20 Halaman SMART Sustainability, https://www.smart-tbk.com/en/berkelanjutan/standar-sertifikasi/
rspo/ diakses 22 October 2017.
21 GAR Sustainability Policy and SOPs, https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/sustainability-policies-sops, diakses 23 October 2017.
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Gambar 8: Contoh Rantai Pasokan Hulu Sawit Sinar Mas
(Sumber: Dikompilasi penulis dari berbagai sumber)

Pada 2015 GAR juga memulai upaya melacak rantai pasokan bisnis perusahaan melalui ‘GAR Sustainability Dashboard’. Setelah dua tahun, GAR mengumumkan tujuannya mencapai keterlacakan 100 persen untuk pabrik milik GAR
pada 2017, serta 100 persen keterlacakan untuk pabrik mandiri di tahun
2020 dengan rencana Traceability to Plantation (TTP). Berdasarkan rencana
tersebut, perusahaan akan mengembangkan peta keterlacakan rantai pasokan
yang mencakup perkebunan milik mereka, traders independen dan pemilik
lahan kecil.
Pada skala yang lebih luas, GAR juga telah memiliki kebijakan NDPE yang
berlaku pada rantai pasokan perusahaan—termasuk pemasok pihak ketiga.
Tujuan dari kebijakan NDPE adalah agar para penandatangan berkomitmen
mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ketat untuk membeli sawit hanya dari
pemasok yang tidak menimbulkan resiko lingkungan dan sosial.22 GAR merupakan salah satu perusahaan penandatangan kebijakan pembelian ini bersama
dengan pebisnis besar kelapa sawit.23

22 Kebijakan NDPE mengacu pada High Conservation Value (HCV)/Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan
High Carbon Stock (HCS)/ Stok Karbon Tinggi (SKT) untuk masalah lingkungan, serta konvensi inti
ILO dan standar Free, Prior and Informed Consent (FPIC)/Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan
Diinformasikan untuk masalah sosial
23 Pemain lain di bisnis di sawit adalah Apical, Bunge, Cargill, IOI, Kencana Agri, Kuala Lumpur Kepong, Musim Mas and Wilmar. Sepuluh pemain besar tersebut (termasuk GAR) mencakup lebih dari
90% pasar sawit yang diperdagangkan secara global. Lihat uraian rincinya, NDPE in Chain Reaction
Research, Indonesia Palm Oil Growers’ Exposure to Sustainability Purchasing Policies, 2015.
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Sebagian besar fokus perusahaan diarahkan pada masalah lingkungan, ketimbangan pelanggaran terhadap buruh. Meski, tentunya, upaya-upaya yang
dilakukan terkait perkembangan lingkungan dapat dipertanyakan.24 Ditahun
berikutnya setelah kampanye Greenpeace, GAR menanggapi dengan mengembangkan dan mengadopsi langkah-langkah tertentu yang dijelaskan di atas.
Namun, sejumlah langkah yang diambil oleh buyers (pembeli) kebanyakan
terkait masalah lingkungan, sementara disaat yang sama mengabaikan kejahatan terhadap buruh dalam rantai pasokannya.
Sangat mengkhawatirkan bahwa masalah perburuhan diabaikan sejak adanya
kasus pelanggaran hak-hak buruh secara tidak langsung yang melibatkan Sinar Mas. Sebagai contoh, GAR Social and Environmental Policy/GESP mewajibkan anak perusahaan dan pemasok GAR untuk mengakui, menghormati,
dan memperkuat hak-hak buruh.25 Dalam hal ini, kilang penyulingan Belawan
yang dimiliki GAR mengambil kernel palm oil dari pabrik Gunung Melayu,
sebuah pangkalan pemasok yang dimiliki oleh London Sumatera (anak perusahaan Grup Indofood).26 Pabrik Gunung Melayu dilaporkan memakai buruh
anak, membayar upah dibawah ketentuan upah minimum, serta mengabaikan
standar kesehatan dan keselamatan kerja.27
Mengingat kerumitan rantai pasokan kelapa sawit, sangat mungkin dikatakan bahwa kelapa sawit GAR diproduksi dengan memeras tenaga buruh.
Kemungkinannya besar karena GAR tidak mengumumkan di ‘Sustainability Dashboard’nya siapa saja pihak ketiga yang menjadi pemasok mereka.28
Meskipun GAR telah mengumumkan komitmen untuk memastikan rantai
pasokannya berjalan secara berkelanjutan, ketidakterbukaan itu menyulitkan
untuk menilai apakah perusahaan pemasok pihak ketiga melanggar standar
perburuhan.
Bukti dari pemasok pihak ketiga GAR menunjukan bahwa perusahaan kurang
memberi perhatian terhadap kondisi kerja dalam rantai pasokannya. Hal ini terjadi di saat yang sama ketika perusahaan mulai menunjukan komitmen mereka terhadap aspek keberlanjutan, yang mana lebih berfokus pada penanganan
masalah lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, penting untuk
membuat masalah kondisi kerja terlihat jelas di perkebunan sawit Sinar Mas.
24 Lihat laporan tentang perkembangan komitmen lingkungan GAR, Greenpeace, Golden Agri Resources: a progress report, 2014.
25 GAR Social and Environmental Policy (GSEP), https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/01/GSEP-English.pdf.
26 ‘GAR Sustainability Dashboard’ berisi informasi daftar pabrik pemasok dan penyulingan milik GAR
maupun milik pihak ketiga. Pada periode Juli – September 2017, pabrik Gunung Melayu – London
Sumatera tercatat sebagai pabrik pemasok pihak ketiga untuk Kilang Belawan dan untuk pabrik
penghancur kernel milik GAR. Lihat daftar pabrik pemasok untuk Kilang Belawan dan pabrik penghancur kernel, periode pelaporan: Juli – September 2017, https://goldenagri.com.sg/sustainabilitydashboard/download-file/getfile/153 diakses 11 November 2017
27 Greenpeace, Deadly Trade-Off: IOI’s palm oil supply and its human and environmental costs, 2016,
hal. 29. Dalam tanggapannya, GAR menjelaskan bahwa mereka menghentikan pembelian dari
pabrik Gunung Melayu.
28 Lihat GAR Sustainability Dashboard (Traceability and Supplier Support) https://goldenagri.com.sg/
sustainability-dashboard/ untuk mengamati rantai pasokan kelapa sawit GAR
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D. BAGAIMANA KEUNTUNGAN
DICIPTAKAN:KONDISI KERJA DI
PERKEBUNAN SAWIT MILIK SINAR MAS
Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempekerjakan 21 juta buruh secara
langsung maupun tidak langsung.1 Terdapat paling tidak 10,4 juta buruh yang
bekerja secara langsung di industri ini, dan sekira 70 persen dari mereka adalah buruh yang rentan. Mereka termasuk buruh lepas, buruh outsourcing (alih
daya) yang direkrut agen, buruh kontrak dan buruh musiman yang menjual
tenaga mereka tanpa perlindungan kesehatan dan kepastian kerja.2
Buruh di perkebunan sawit kebanyakan adalah migran dalam negeri, maksudnya mereka merupakan perantau dari luar Kalimantan. Sebuah laporan
oleh Sawit Watch mencatat bahwa buruh perkebunan sawit sebagian besar
dibawa dari provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Nias, Jawa Timur dan
Jawa Tengah. Para buruh harus membayar biaya perekrutan, yang sebagian
besar pembayarannya dipotong dari upah perbulan mereka. Banyak buruh
tidak memiliki kontrak kerja atau akses terhadap fasilitas kerja seperti yang
dijanjikan manajemen.
Pekerjaan di perkebunan yang memerlukan ketelitian. Tapi tidak ada perlindungan terhadap buruh. Secara luas, dilaporkan bahwa target kerja yang berlebihan dan upah yang terlalu rendah memaksa para buruh melibatkan anggota
keluarga (pasangan dan anak-anak) untuk membantu mereka mencapai target
kerja.3 Kerap kali buruh bekerja lebih lama untuk mencapai target. Selain itu
buruh dipaksa membayar sendiri peralatan kerja dan alat pelindung diri (APD)
yang seharusnya ditanggung perusahaan.
Sebagian besar buruh perempuan yang bekerja di perkebunan sawit adalah
buruh lepas tanpa perjanjian kerja. Mereka mendapatkan bayaran lebih rendah daripada buruh laki-laki, dan tidak dilengkapi peralatan kerja maupun
alat pelindung diri. Mereka juga tidak dilindungi dengan asuransi sosial dan
kesehatan.
1
2
3

Lihat Muhamad Bari Baihaqi, “Perkebunan Sawit Serap 21 Juta Tenaga Kerja,” Harian Ekonomi Neraca 16 October 2014, www.neraca.co.ic?article/46536/perkebunan-sawit-serap-21-juta-tenagakerja, diakses 14 December 2017.
Sawit Watch, 2016
Sebagai contoh, lihat Amnesty International, “Palm Oil: Global brands profiting from child and
forced labour,” Amnesty International, 30 November 2016, https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2016/11/palm-oil-global-brands-profiting-from-child-and-forced-labour/ diakses 21 November
2017, dan Schuster Institute, op. cit.
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Bagian berikutnya adalah laporan investigasi lapangan terkait kondisi kerja buruh yang memaparkan sejumlah masalah utama, seperti ketidakpastian kerja,
sistem kerja yang tidak adil, masalah kerja paksa, kesehatan dan keselamatan
kerja, upah dan manfaat, kondisi kerja, serta menyembunyikan buruh lepas
dari audit. Investigasi dilakukan di dua perkebunan milik Sinar Mas (PT Tapian
Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo).
Sistem Kerja yang Tidak Adil dan Buruh Rentan
Status pekerjaan (jenis pekerjaan) adalah faktor utama yang mempengaruhi
upah dan akses buruh atas sejumlah manfaat dan tunjangan. Terdapat lima
jenis pekerjaan yang dipraktekkan di PT Tapian Nadenggan, yaitu (1) buruh
tetap (syarat kerja umum/SKU); (2) buruh kontrak (untuk periode 2 tahun); (3)
buruh harian lepas (BHL); (4) buruh harian borongan (BHB); dan (5) buruh
angkut sub kontrak.
Buruh tetap dan buruh kontrak menerima bayaran sesuai dengan aturan upah minimum, serta memiliki akses atas fasilitas perumahan dan asuransi kesehatan. BHL
bekerja maksimum 20 hari perbulan, dengan penghasilan hanya Rp. 99.173
per hari tanpa hak mendapatkan tunjangan termasuk asuransi kesehatan. BHB
biasanya merupakan istri dari buruh tetap atau buruh kontrak, yang dipekerjakan sebagai pemungut brondolan sawit dengan target 29 ember per hari.
Buruh angkut (sub kontrak) adalah buruh pihak ketiga yang dipekerjakan oleh
perusahaan vendor, yang bekerja untuk mengangkut buruh dan tandan buah
segar.
Tabel 3: Status Pekerjaan di PT Tapian Nadenggan
Status
Pekerjaan

Manfaat
Upah

Tunjangan
Beras

Perumahan

Bonus

Hari Kerja

Jaminan
Kesehatan

Buruh
Tetap
(SKU)

Rp. 2.4
juta/bulan

1.05 kg/
hari

Disediakan

Ya

25-26 hari/
bulan

Disediakan

Buruh
Kontrak

Rp. 2.4
juta/bulan

1.05 kg/
hari

Disediakan

-

25-26 hari/
bulan

Disediakan

Buruh
Harian
Lepas
(BHL)

Rp.
99,173/
hari

-

-

-

20 hari/
bulan
(maksimum)

Buruh
Harian
Borongan
(BHB)

Berbasis
hasil,
dibayar
harian

-

-

-

25-26 hari/
bulan

-

Buruh
Angkut
(Subkontrak)

Rp.
99,173/
hari

-

-

-

25-26 hari/
bulan

-
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Ada dua kategori buruh tetap di PT Tapian Nadenggan. Pertama, buruh bulanan tetap, yang upahnya disesuaikan menurut penilaian manajemen dan
masa kerja. Mereka adalah staf administrasi kantor, kepala departemen, pengawas level satu, dan pengawas hasil panen. Kedua, buruh tetap harian,
yang bekerja di ladang perkebunan dan upahnya disesuaikan menurut upah
minimum lokal.
Buruh bulanan tetap dan para staf menerima tunjangan berkala berupa beras
setiap bulan. Buruh harian tetap juga menerina tunjangan beras setiap bulan, tetapi upah perbulan mereka dipotong Rp. 145.000 tanpa memperhatikan apakah mereka lajang atau sudah berkeluarga. Setiap ada keluhan atau
protes dari para buruh, maka jumlah tunjangan beras yang mereka terima
akan dipotong.
Sementara di PT Mitra Karya Agroindo, selain dari lima jenis pekerjaan yang
disebutkan di atas, beberapa buruh dipekerjakan di perkebunan plasma untuk panen dengan masa kontrak dua tahun. Plasma mengacu pada skema
kontrak pertanian dengan pemilik lahan kecil. Mereka diberikan fasilitas perumahan yang sama dengan buruh tetap. Upah harian yang diterima adalah
Rp. 99,173 dan diberi target 100 tandan buah perhari. Jika mereka tidak
dapat memenuhi target kerja, upahnya dipotong.
Tabel 4: Status Pekerjaan di PT Mitra Karya Agroindo
Status
Pekerja

Manfaat
Upah

Tunjangan
Beras

Perumahan

Bonus

Hari Kerja

Jaminan
Kesehatan

Buruh
Tetap
(SKU)

Rp. 2.4
juta/bulan

1.05 kg/
hari

Disediakan

Ya

25-26 hari/
bulan

Disediakan

Buruh
Kontrak

Rp. 2.4
juta/bulan

1.05 kg/
hari

Disediakan

-

25-26 hari/
bulan

Disediakan

Buruh
Harian
Lepas
(BHL)

Rp.
99,173/
hari

-

-

-

20 hari/
bulan
(maksimum)

Buruh
Harian
Borongan
(BHB)

Berbasis
hasil,
dibayar
harian

-

-

-

25-26 hari/
bulan

-

Buruh
Angkut
(Subkontrak)

Rp.
99,173/
hari

-

-

-

25-26 hari/
bulan

-

Buruh
Plasma

Rp.
99,173/
hari

17 kg/
bulan

Disediakan

-

25-26 hari/
bulan

-
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Ada sebutan ‘buruh AKAD’ (Antar Kerja Daerah) atau buruh kontrak (untuk
pemanen dan pemungut brondolan sawit) yang direkrut dari luar provinsi dan
berlaku di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo.4 Para buruh ini
didatangkan dari luar Pulau Kalimantan, biasanya dari Jawa. Semua pengeluaran seperti transportasi dan perumahan disediakan oleh perusahaan. Status
para buruh adalah kontrak dan diperbarui setiap dua tahun. Istri dari para
buruh biasanya dipekerjakan sebagai pemungut brondolan sawit yang dibayar
harian, dengan upah Rp. 3.000 per ember. Praktek seperti ini sudah ada sejak
1996. Seorang buruh kebun menjelaskan bahwa istri yang suaminya bekerja
sebagai buruh panen, biasanya menjadi pemungut brondolan sawit.5
Gelombang terakhir buruh yang datang terjadi tahun 2017. Sebagian besar
dari mereka berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pada Agustus 2017, 51
buruh dan keluarga mereka diangkut ke Kalimantan Tengah. Lima dari mereka
ditempatkan di sebuah perkebunan yang dikelola oleh PT Tapian Nadenggan.
Selama perjalanan dari kota asal menuju perkebunan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyediakan mereka obat-obatan. Menurut tiga orang buruh yang kami
wawancarai, mereka tidak diminta untuk membayar biaya transportasi dari
kota asal mereka ke perkebunan. Semuanya telah disediakan oleh perusahaan.
Seorang buruh mengatakan:
“Saya mendengar bahwa perusahaan perkebunan sawit membutuhkan
buruh. Saya menghubungi kantor Disnaker di Cilacap. Dan kemudian
mereka datang ke rumah memberitahu bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan Sinar Mas di Kalimantan. Kami ada 51 rumah tangga
yang datang ke pulau ini. Saya tidak tahu di mana yang lain ditempatkan.6
Buruh panen bekerja setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Mereka memiliki target kerja sebanyak 55 tandan buah perhari. Jika mereka tidak
memenuhi target, mereka hanya menerima upah untuk hari itu. Tapi jika mereka melampaui target, mereka menerima tambahan Rp. 1,020 per tandan.
Mereka juga menerima 18.5kg beras per bulan. Setiap keluhan atau kesalahan
yang mereka buat akan mengurangi tunjangan beras mereka. Seorang buruh
mengungkapkan bahwa dia mesti memproses dokumen yang diperlukan dari
seorang marinir (tentara).7
Untuk bisa bekerja di perkebunan, para buruh diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen, termasuk surat kelakuaan baik dari kepolisian, foto, surat
keterangan sehat dari klinik, dan surat pengantar dari kepala desa atau bupati.
Seorang buruh menjelaskan:
“Awalnya saya disarankan bekerja di area Sapiri. Tapi saya menolak ka4
5
6
7

‘Antar Kerja Daerah’ adalah program di bawah Dinas Tenaga Kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Per.07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Wawancara dengan Z, buruh tetap di PT Tapian Nadenggan.
Wawancara dengan R, buruh panen di PT Tapian Nadenggan.
Interview with R, harvest workers at PT Tapian Nadenggan

20

Bagaimana Keuntungan Diciptakan: Kondisi Kerja di Perkebunan Sawit Sinar Mas

rena areanya cukup jauh dan pohon-pohon sawit di sana agak pendek.
Saya punya saudara di sana yang memberitahu tentang pekerjaan ini.
Kebetulan ayah saya yang petani di kampung, juga bekerja paruh waktu
untuk mencari mereka yang bersedia bekerja di perkebunan sawit. Dia
tahu jenis lowongan pekerjaan ini dari Disnaker. Dia meminta saya untuk bekerja di Kalimantan. Saya bilang oke dan bersedia bekerja di
sana. Saat itu ayah saya cuma dapat dua orang (saya dan kawan A).
Ayah saya menerima komisi tapi saya tidak tahu berapa banyak. Saya
menandatangani kontrak sebagai buruh panen selama dua tahun. Pemungut brondolan sawit juga dikontrak selama dua tahun.8
Menurut buruh kontrak, mereka menandatangani kontrak namun tidak tahu
apa isinya karena tidak memiliki kesempatan untuk membacanya.
“Ada undangan untuk tanda tangan kontrak kerja di Disnaker Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah. Kami tidak punya kesempatan untuk membaca
karena kantor Disnaker begitu membludak dengan para pencari kerja.”9
Buruh yang dikontrak semuanya telah menikah, namun tidak semuanya membawa anak-anak mereka ke
Kalimantan. Beberapa dari
mereka mengatakan tidak
mengingat jika mereka pernah menandatangani kontrak atau dokumen lainnya.
Surat kontrak para buruh
tetap di pegang di kantor pusat dan mereka tidak diberikan salinanya. Yang terutama mereka ingat adalah
upah, karena mereka menandatanganinya empat kali
dalam empat halaman.10
Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan
tahun
2003,
buruh dapat dipekerjakan
sebagai buruh tetap atau
kontrak. Buruh dipekerjakan
dengan status kontrak jika
jenis pekerjaannya sementara, musiman, atau yang ber8 Wawancara dengan Yl, buruh kontrak di PT Tapian Nadenggan.
9 Wawancara dengan Yl, buruh kontrak di PT Tapian Nadenggan..
10 Wawancara dengan R, buruh panen di PT Tapian Nadenggan..
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hubungan dengan produk baru. Buruh tetap adalah untuk pekerjaan yang
terkait dengan bisnis inti perusahaan. UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa
pekerjaan yang merupakan bisnis inti perusahaan tidak dibolehkan menggunakan buruh kontrak dengan pekerjaan sementara. Karena itu, jelas jika penggunaan buruh kontrak untuk pekerjaan tetap di PT Tapian melanggar hukum.

Pada tahun 2016, buruh perkebunan sawit melakukan demonstrasi menuntut sistem kerja harian diganti menjadi sistem upah borongan.11 Perusahaan
menyetujui tuntutan buruh untuk mempekerjakan buruh harian dengan sistem upah borongan. Tak lama berselang, ratusan buruh harian melakukan
protes karena kompensasi yang mereka terima lebih buruk dari yang mereka
dapatkan sebelum adanya perubahan. Mereka menuntut agar sistem yang sebelumnya diterapkan kembali. Pada awalnya manajemen menolak memenuhi
permintaan mereka. Ketika buruh menyampaikan permasalahan mereka ke
Bupati Seruyan, perusahaan menerapkan kembali sistem kerja harian setelah
11 Parnen, “PT Tapian Nadengan Kembali Berulah, Penghapusan Lembur, Ratusan Pekerja Rencanakan
Mogok Massal,” Borneonews 29 April 2016, http://www.borneonews.co.id/berita/32390-pt-tapiannadengan-kembali-berulah-penghapusan-lembur-ratusan-pekerja-rencanakan-mogok-massal,
diakses 14 December 2017.
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Wakil Bupati Seruyan menengahi negosiasi antara buruh dan manajemen. Tapi
beberapa buruh yang berumur di atas 50 tahun dipecat dari pekerjaan mereka.12
Kerja Paksa

Untuk mencapai ladang perkebunan buruh harian diangkut menggunakan truk.
Truk disediakan oleh perusahaan vendor yang bekerjasama dengan manajemen
perkebunan. Para buruh harus bersiap-siap jam 5.30 pagi di titik kumpul untuk menuju ladang. Jika terlambat, mereka disuruh pulang dan upahnya akan
dipotong. Buruh harian tidak terdaftar dalam asuransi kesehatan meskipun hal
itu dinyatakan dalam kontrak kerja. Z, seorang buruh, mengatakan:
“Sebagian besar buruh harian adalah penduduk setempat yang kebanyakan bekerja untuk kegiatan pemeliharaan sawit, seperti penyiangan,
penyemprotan, dan pemupukan. Beberapa dari mereka telah bekerja
selama 5 tahun, tapi ada yang sudah 17 tahun. Tak satupun dari mereka
adalah buruh tetap. Manajemen mengatakan bahwa buruh telah didaftarkan dalam asuransi kesehatan di Jakarta, karena instansi lokal tidak
bisa melakukan pendaftaran. Namun tidak ada satupun yang memegang kartu asuransi. Ketika sakit, buruh harus mengeluarkan uang sendiri
untuk berobat. Klinik yang disediakan oleh manajemen hanya melayani
pasien kecelakaan kerja. Penyakit lainnya tidak akan dirawat.”13
PT Tapian Nadenggan and PT Mitra Karya Agroindo mencari celah dari peraturan tenaga kerja yang ada. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No
100/2004, adalah sah mempekerjakan buruh lepas kurang dari 21 hari dalam
sebulan, atau kurang dari 21 hari dalam tiga bulan berturut-turut. Manajemen
kedua perusahan tersebut tetap memperpanjang status buruh lepas dengan
mempekerjakan mereka maksimal selama 20 hari perbulan, hanya satu hari
sebelum melanggar hukum.
PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo telah mempekerjakan buruh lepas untuk melakukan pekerjaan yang merupakan bisnis inti di perkebunan mereka. Pekerjaan ini seharunya dilakukan oleh buruh dengan status
tetap. Jelas bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Investigasi kami menemukan bahwa beberapa buruh lepas telah bekerja
di atas 10 tahun. Perusahaan dengan sengaja mempekerjakan buruh kurang
dari 21 hari per bulan, atau tidak mempekerjakan mereka selama 21 hari selama tiga bulan berturut-turut.
Upah harian buruh PT Tapian Nadenggan Tanjung Paring Estate adalah Rp.
99,144 per hari. Mereka bekerja maksimal 17 hari dalam sebulan. Seorang
buruh lepas perempuan berkata:
12 Diskusi dengan buruh BHL di PT Tapian Nadenggan.
13 Wawancara dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
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“Kami telah diberitahu untuk bekerja hanya 20 hari. Karena kami bekerja
hanya dari hari Minggu hingga Kamis, kami bekerja 16 hingga 17 hari
perbulan.”14

Menurut salah seorang buruh lepas yang kami wawancara, ketika diterima
bekerja, mereka harus menyerahkan kartu tanda pengenal dan menandatangani kontrak setiap tiga bulan. Sebagai kepanjangan tangan dari manajamen
yang memiliki kontrol penuh atas buruh, pengawas dapat meminta para buruh
untuk menjalankan jenis pekerjaan apa saja. Seorang buruh lepas perempuan
mengatakan:
“Saya sudah bekerja sekitar 17 tahun sebagai buruh lepas. Saya mengerjakan banyak hal tergantung permintaan pengawas. Saya dibayar Rp
99.00 perhari dan bekerja 20 hari setiap bulan. Sebagai buruh lepas,
saya tidak diperbolehkan mengambil cuti.15
14 Wawancara dengan Na, BHL PT Tapian Nadenggan.
15 Wawancara dengan As, Hy and Lw, buruh PT Tapian Nadenggan.
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Buruh lepas dilarang menjadi anggota serikat. Meskipun ada serikat buruh di PT
Tapian, tapi hanya buruh
tetap yang diperbolehkan
bergabung menjadi anggota. Buruh lepas dicabut
dari hak berserikat. Semua
buruh tetap dengan sendirinya menjadi anggota serikat yang konservatif, yaitu
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan dikenai
iuran Rp. 1000 rupiah setiap bulan, yang dipotong
dari upah mereka.16
Jelas, jika Sinar Mas telah
melanggar hak-hak buruh,
meskipun GAR sebagai
sayap bisnis kelapa sawitnya menjadi salah satu
penandatangan UN Global
Compact (Global Compact
PBB) yang mempromosikan hak-hak buruh. Salah
satu prinsip UN Global Compact adalah menghapuskan praktik kerja paksa.
Buruh di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo telah diperas
tenaganya. Mereka dikenai denda jika dianggap melanggar aturan perusahaan.
Hukuman, ancaman dan penalti merupakan bagian dari strategi manajemen
mengendalikan buruh dan mengorbankan mereka demi mencapai keuntungan.
“Bekerja di perkebunan sangat keras. Jika anda membuat kesalahan,
apapun masalahnya, anda akan dihukum. Jika anda meninggalkan
buah, anda akan didenda Rp. 5000; Jika anda memanen buah yang
mentah, anda akan didenda Rp. 1500. Ada denda lainnya jika anda
tidak mengambil buah yang benyai, atau jika buah itu tidak bersih.”17
“Jika anda tidak memenuhi target 100 tandan perhari, upah anda akan
dipotong.18
Buruh di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo dipaksa bekerja
bila tidak mau upah mereka dipotong. Ini sama artinya buruh tidak dibolehkan
cuti. Mengambil satu hari cuti, termasuk cuti sakit, berarti beras mereka untuk
hari itu tidak akan diberikan
16 Wawancara dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
17 Wawancara dengan Z, buruh SKU PT Tapian Nadenggan.
18 Wawancara dengan Spr, buruh pemanen PT Mitra Karya Agroindo.
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“Berbeda dengan staf admin, meskipun anda sakit dan memiliki surat
keterangan dari dokter, jika tidak bekerja, anda tidak akan mendapatkan tunjangan beras hari itu. Tapi anda masih mendapatkan upah. Jika
anda absen bekerja di ladang selama sehari, upah dan setengah kilo
beras akan hilang begitu saja.”19
Sangat sulit bagi buruh untuk mendapatkan cuti libur dengan alasan apapun.
Bahkan untuk menghadiri pemakaman orang tua atau saudara mereka. Manajemen pernah memecat seorang buruh yang mengambil cuti melampaui jatah
12 hari cuti tahunan tanpa menghiraukan alasannya. Manajemen tidak peduli
jika buruh yang mengambil cuti harus menempuh perjalanan jauh menuju Flores, Nusa Tenggara Timur, menggunakan kapal yang memakan waktu 7 hari
perjalanan untuk sekali pergi.20
Buruh Harian Lepas (BHL) bahkan menghadapi kondisi yang lebih buruk.
Mereka tidak berhak atas cuti apapun. Jika mereka mengambil cuti, mereka
tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang buruh perempuan mengatakan
dia harus berhenti dari pekerjaan untuk mengambil cuti hamil dan mendaftar
kembali untuk pekerjaan yang sama setelah itu, tanpa tunjangan melahirkan.
Karena membutuhkan uang, dia harus mendaftar dan bekerja kembali setelah
melahirkan.21
Menurut BHL, pekerjaan yang paling berat adalah membersihkan sampah,
rumput, dan lain-lain di sekitar pohon sepanjang 1.5 – 2 meter. Ini bisa mencapai setengah hektar setiap hari. Jika tidak mencapai target, mereka harus
menggantinya dalam beberapa hari ke depan bila tidak ingin upahnya dipotong. Ini berarti mereka harus bekerja lebih lama untuk memenuhi target yang
bertambah. Semakin tidak memenuhi target, semakin lama seseorang harus
bekerja di hari-hari berikutnya.22
Bagi buruh, bekerja di perkebunan sawit begitu melelahkan dan menyiksa.23
Waktu kerja setiap hari dimulai jam 7 pagi dan berakhir jam 2 siang, tergantung tingkat kesulitannya. Pekerjaan lain yang juga berat adalah membersihkan benalu di pohon sawit. Setiap buruh mempunyai target pembersihan 15
hektar perhari. Meskipun tidak terlalu sulit, para buruh harus berjalan dan
menempuh luas area itu setiap harinya.24 Jenis pekerjaan seperti ini dapat
dianggap sebagai kerja paksa, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ILO
No. 29, Pasal 2.12, bahwa “semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan
pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang
tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela”.
19 Wawancara dengan Sm, bekas buruh pemanen di PT Mitra Karya Agroindo, dan Ms, buruh pemanen
di PT Mitra Karya Agroindo, serta dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
20 Wawancara dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
21 Wawancara dengan Sri, BHL, di PT Tapian Nadenggan.
22 Wawancara dengan Nf, BHL di PT Tapian Nadenggan.
23 Wawancara dengan Sy, BHL di PT Tapian Nadenggan.
24 Wawancara dengan Dt, BHL di PT Tapian Nadenggan.
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Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Dua orang buruh perempuan penyemprot pestisida di PT Mitra Karya Agroindo
mengaku keracunan ketika makan siang tanpa mencuci tangan. Mereka dirawat di klinik namun keduanya kembali bekerja keesokan harinya.25 Beberapa
bahan kimia yang digunakan seperti Roll Up, Rolixon, Gramoxone dan Elly.
Tidak pernah ada pelatihan atau informasi yang disediakan tentang bahaya
bahan kimia dan cara menanganinya.
Selain itu, seorang buruh
perempuan bagian pupuk
di PT Tapian Nadenggan
mengalami sesak nafas. Ia
diperiksa oleh seorang dokter dan disarankan untuk
beristirahat dan mengganti
pekerjaan. Atas kasus ini
manajemen tidak memberikan tanggapan.26 Buruh lain
menjelaskan bahwa ada
pemeriksaan dari dokter
tapi hasil pemeriksaan tidak
dikembalikan dan dijelaskan
kepada mereka.
Manajemen menyediakan
kendaraan berupa truk atau
pick-up kepada BHL. Praktik ini sudah berjalan selama 11 tahun. Biasanya
satu truk dapat mengangkut
40 buruh. Pernah terjadi kecelakaan pada tahun 2013
ketika sebuah truk terbalik
dan mencederai beberapa
buruh. Para korban tidak pernah mendapatkan perawatan medis dan asuransi
yang disediakan vendor truk atau manajemen. 27
Seorang buruh tetap di PT Mitra Karya Agroindo mengatakan bahwa klinik
biasanya memiliki satu dokter dan dua perawat. Obat-obatan yang tersedia
sangat terbatas. Mereka tidak menggunakan obat bius (anastesi) untuk operasi
kecil yang dilakukan terhadapnya karena kehabisan obat bius.28 Temuan-temuan ini secara jelas menunjukan bahwa PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra
Karya Agroindo lalai karena tidak menyediakan perlindungan kesehatan dan
keselamatan yang memadai kepada buruhnya.
25
26
27
28

Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara

dengan
dengan
dengan
dengan

buruh perempuan di PT Mitra Karya Agroindo.
Hy, buruh penyemprot di PT Tapian Nadenggan.
Mr, buruh BHL di PT Tapian Nadenggan.
Spr, buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
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PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo menyediakan beberapa
alat pelindung diri. Tapi jika alat pelindung diri rusak, buruh haruskan membeli
pengganti dengan uang sendiri. Buruh mengeluh bahwa kadang-kadang alat
pelindung diri tersedia dalam kondisi buruk. Tak ada alat pelindung diri yang
disediakan kepada buruh yang bekerja di rawa dengan air cukup dalam.29

Bagi mereka yang berurusan dengan pestisida, manajemen menyediakan
sepatu, sarung tangan, kacamata, masker, pakaian, dan peralatan penyemprot. Tapi para buruh mengeluh kacamata yang disediakan tidak dalam kondisi
baik, pakaian yang ada tidak cocok dan panas.30
Seorang buruh di PT Tapian Nadenggan mengatakan bahwa dia harus membeli sendiri peralatan kerja seperti sabit panjang dengan harga Rp. 1.1 juta, yang
dipakai untuk memanen sawit atau untuk memotong pelapah pada tanaman
setinggi 1,5 meter. Manajemen hanya menyediakan gerobak angkong, sepatu
boot, helm dan kacamata.31 Biaya beberapa peralatan kerja dibagi tanggungannya antara perusahaan dan buruh, seperti gagang sabit serat dengan harga
Rp. 800,000.32
Di PT Mitra Karya Agroindo, manajemen tidak menyediakan gerobak angkong
dan sabit untuk buruh panen. Mereka harus berbagai tanggungan uang dengan
manajemen untuk mendapatkan peralatan kerja tersebut.33 Buruh lepas, yang
29
30
31
32
33

Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara

dengan
dengan
dengan
dengan
dengan

Ny, BHL di PT Tapian Nadenggan.
La, buruh penyemprot di PT Mitra Karya Agroindo.
Ur, buruh panen di PT Tapian Nadenggan.
Ms, buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
Rf, buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
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hanya mendapatkan bayaran yang kecil, harus menghabiskan setidaknya Rp.
250,000 setiap tiga bulan untuk peralatan kerja.34
Tabel 5: Biaya Peralatan Kerja Buruh Panen
Perusahaan

Work Tools
Gerobak Angkong

PT Tapian Nadenggan

Disediakan

PT Mitra Karya Agroindo Tanggungan bersama
antara buruh dan
perusahaan

Sabit

Gagang

Rp 350.000

Rp 400.000

Rp 350.000

Rp 400.000

Tabel 6: Biaya Peralatan Kerja Buruh Lepas
No

Peralatan

Harga (Rp.)

1

Sepatu boot

85.000

2

Kaus kaki

10.000-12.000

3

Cangkul

50.000-70.000

4

Sarung tangan

5.000

5

Sabit

85.000

6

Penggaruk

50.000

7

Gagang sabit/penggaruk

50.000

8

Biaya pembuatan gagang sabit/penggaruk

50.000

9

Topi

5.000

Upah Murah dan Diskriminasi
Upah para buruh sawit di Kalimantan Tengah didasarkan pada upah minimum
lokal (Rp. 2.421.305). Buruh tetap di PT Tapian Nadenggan mendapatkan
bayaran Rp. 99,173 per hari. Disamping menerima upah, mereka juga menerima 0.5kg beras perhari. Buruh yang tinggal bersama keluarganya menerima
tambahan 0.3kg beras perhari (untuk istri) dan 0.25kg beras perhari (untuk
anak). Buruh Harian Lepas (BHL) yang bekerja 20 hari sebulan juga mendapatkan upah Rp. 99.173 perhari.35
Ada diskriminasi (pembeda-bedaan) upah, di mana buruh harian lepas menerima upah yang berbeda dengan buruh tetap. Buruh lepas tidak mempunyai
penghasilan bulanan yang teratur. Upah mereka disesuaikan dengan apa yang
mereka kerjakan tiap hari. Dalam sebulan, BHL di PT Tapian Nadenggan and
PT Mitra Karya mendapatkan upah maksimal Rp. 2.000.000.
“Saya menerima upah kurang dari Rp. 2,000,000 perbulan. Ini tidak
cukup untuk hidup. Makan saja sebulan menghabiskan Rp. 700,000.
Belum lagi biaya sekolah untuk kedua anak saya. Saya punya pekerjaan
sampingan untuk penghasilan tambahan.”36
34 Diskusi dengan BHL.
35 Diskusi dengan buruh PT. Tapian Nadenggan.
36 Diskusi dengan Ay, BHL di PT Tapian Nadenggan.
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Tidak hanya menerima upah yang kecil, buruh lepas juga harus melakukan
pekerjaan tambahan di luar perkebunan. Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan istirahat yang cukup.
“Upah saya cepat habis untuk membayar hutang di toko kelontong dekat
rumah. Saya melakukan pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup.” 37
Buruh lepas bekerja tanpa akses terhadap asuransi kesehatan, tunjangan makanan, cuti tahunan dan kepastian kerja, yang mana kontras dengan apa yang
GAR nyatakan dalam sustainability report mereka. 38 Eksploitasi telah memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Para pekerja berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 100 tentang Remunerasi yang Adil, yang telah
diratifikasi dalam UU No. 80/1957 dan UU No. 39/1999.

Kondisi Hidup

Perusahaan menyediakan fasilitas perumahan untuk beberapa buruh yang berstatus tetap dan kontrak. Buruh lepas tidak berhak atas fasilitas peruhaman.
Perumahan dibangun di tengah perkebunan dan selalu dalam pengawasan
keamanan. Menurut seorang buruh yang diwawancara, kualitas air di area
perumahan sangat buruk. “Air di area perumahan sangat kotor dan bau. Warnanya seperti teh. Kami terpaksa membeli air untuk minum dan untuk kebutuhan harian lainnya.” 39
37 Diskusi dengan Dt, BHL di PT Tapian Nadenggan.
38 Lihat GAR Sustainability Report, 2017, hal. 44-47.
39 Wawancara dengan Yl, buruh kontrak di PT Tapian Nadenggan.
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“Tidak ada air bersih. Buruh harus membeli air bersih untuk kebutuhan
harian mereka. Setiap rumah mempunyai dua kamar tidur dan satu
kamar mandi. Listrik hanya menyala dari jam 5 hingga jam 9 pagi,
dan jam 3 hingga jam 8 malam. Area lainnya mungkin memiliki jadwal
(pemadaman listrik) yang berbeda, tapi mereka juga dibatasi. Air yang
mengalir ke bak rumah tidak bersih, karena berasal dari parit yang telah
terpapar pupuk kimia perkebunan.” 40
Jarak antara perumahan buruh di PT Tapian Nadenggan Hanau Estate dan PT
Mitra Karya Agroindo dengan perkampungan terdekat dan pasar sejauh 8km
hingga 10km. Buruh menghabiskan antara satu hingga 1.5 jam untuk mencapai pasar setempat guna membeli kebutuhan harian mereka. Di beberapa
komplek perumahan, ada grup arisan yang dijalankan oleh buruh. Arisan tidak
hanya menyimpan uang tapi juga beras (arisan beras). Grup arisan adalah
strategi buruh untuk bertahan hidup dan juga sebagai cara untuk bersosialisasi
dengan para tetangga.

Di setiap komplek perumahan ada klinik kecil dengan satu dokter dan fasilitas yang terbatas. Klinik menyediakan obat-obatan dasar bagi orang dewasa,
bukan untuk anak-anak. Jika seorang buruh sakit, dia harus meminta izin dari
manajemen dan disarankan pergi ke puskesmas, yang fasilitasnya bagus dan
memberikan perawatan yang lebih baik.41 Hal ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan untuk menyediakan klinik kesehatan yang layak untuk buruh.
40 Wawancara dengan Spr, buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
41 Wawancara dengan Yl, buruh kontrak di PT Tapian Nadenggan
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Perusahaan tidak mengizinkan buruh harian untuk menaruh anak-anak mereka di tempat penitipan anak, yang mana ini melanggar prinsip GAR tentang
hubungan manajemen-pekerja dan juga kebijakan ketenagakerjaan. Dalam
Sustainable Report 2015, GAR mengatakan bahwa perusahaan menyediakan
tempat penitipan anak di semua perkebunan dan membolehkan buruh perempuan untuk mengurus anak-anak mereka.
Mayoritas buruh harian lepas di PT Tapian Nadenggan Estate Hananu adalah orang lokal (akamsi) yang tinggal di sekitar perkebunan. Mereka tidak dapat mengambil cuti haid dan fasilitas perumahan. Perusahaan menyediakan
mereka truk antar jemput dari dan ke perkebunan. Pekerjaan harian mereka
termasuk memungut brondolan sawit, membersihkan dedaunan dan sampah
di sekitar pohon sawit dalam area satu hingga satu setengah hektar, serta secara teratur membersihkan area perumahan.

Diskriminasi Jender
Di bawah UN Global Compact, Golden Agri-Resources (GAR) telah berkomitmen menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan dan menyediakan lapangan
kerja bagi perempuan. Namun, berbeda dengan komitmen tersebut, temuan
kami menunjukan bahwa mayoritas buruh harian lepas di PT Tapian Nadenggan dan PT Mitra Karya Agroindo adalah perempuan. Buruh perempuan dipekerjakan pada bagian penyemprotan, pemupukan, dan kegiatan perawatan
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lainnya. Mereka tidak berhak mendapatkan fasilitas perumahan, asuransi
kesehatan, dan tunjangan beras. Di PT Tapian Nadenggan Hanau Estate, sebagian besar dari 104 buruh lepas yang tinggal di luar area perkebunan adalah
perempuan. Sementara itu di PT Tapian Nadenggan Tanjung Paring Estate, ada
90 orang lokal yang dipekerjakan sebagai buruh harian lepas, 40 dari mereka
adalah perempuan. Buruh-buruh perempuan ini adalah buruh rentan.
Pada 2014, beberapa buruh perempuan menuntut untuk diangkat sebagai buruh tetap. Mereka mengirim surat tapi tidak mendapatkan respon. Kebanyakan
dari buruh perempuan adalah orang lokal dan beberapa telah bekerja selama
17 tahun.42
“Saya telah bekerja selama 17 tahun sejak anak perempuan saya masih
kecil sampai dia lulus perguruan tinggi. Setiap jam 5.30 pagi, saya
harus harus siap bekerja di perkebunan. Pengawas sering menghardik
dengan mengatakan saya bekerja sangat lambat.”43
Seorang perempuan buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo mengatakan
bahwa, sesuai hukum, buruh perempuan mendapatkan hak cuti haid selama
dua hari. Tapi mereka harus membuktikannya dengan menunjukan pembalut
yang berdarah, yang akan dibawa ke klinik bersama surat dari manajemen.
Buruh yang mengalami masa haid dapat melapor ke kantor, mendapat surat, dan membawanya ke klinik. Selanjutnya klinik akan mengeluarkan surat
pernyataan yang menegaskan bahwa buruh yang bersangkutan benar-benar
mengalami haid.44
Menyembunyikan Buruh dari Audit
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah inisiatif banyak pihak
yang dibentuk tahun 2014 oleh perusahaan swasta dan organisasi masyarakat
sipil, dengan tujuan meningkatkan produksi sawit secara berkelanjutan. Hal
ini untuk mencapai pembangunan, implementasi, dan standar verifikasi global
yang sehat dan kredibel disepanjang rantai pasokan. Ini juga untuk mempromosikan produksi sawit yang berkelanjutan dan tanggung jawab mengurangi
penghancuran hutan dan lingkungan, serta menghormati kehidupan rakyat di
negara-negara produsen sawit.
Meskipun begitu, RSPO masih membiarkan praktek buruh lepas yang ilegal.
Investigasi ini menemukan bahwa PT Tapian Nadenggan tidak serius mengupayakan perbaikan kondisi kerja para buruhnya. Dalam penilaian kami, ketidakseriusan ini dapat dilihat dari bagaimana perusahaan secara tidak sah menyembunyikan buruh lepas dari audit RSPO.

42 Wawancara dengan Z, buruh SKU di PT Tapian Nadenggan.
43 Wawancara dengan As, BHL di PT Tapian Nadenggan.
44 Wawancara dengan buruh panen di PT Mitra Karya Agroindo.
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Salah seorang buruh mengungkapkan:
“Kapanpun ada audit dari luar, manajemen menyembunyikan kami di
suatu tempat, atau kami diliburkan dan jadwal kerja akan diganti di hari
Sabtu. 45
Seorang buruh lain mengungkapkan hal yang sama:
“Saya tinggal di rumah hari ini karena perusahaan sedang diaudit. Setiap kali ada audit, manajemen memperlakukan kami seperti tahanan
dengan pengawasan yang ketat. Buruh lepas tidak memiliki kepastian”.46
Buruh juga mengungkapkan bahwa kapanpun ada audit RSPO, mereka diminta
untuk bersembunyi di suatu tempat atau dilarang masuk kerja. Hal ini perlu
ditangani mengingat PT Tapian Nadenggan telah meraih sertifikasi RSPO.47
Situasi seperti ini juga terjadi dalam banyak kesempatan, seperti yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya tentang kondisi kerja buruh perkebunan.
Fakta bahwa PT Tapian Nadenggan berusaha menyembunyikan buruh dari
auditor, mengabaikan hak-hak buruh, adalah tindakan pelecehan terhadap buruh. Sesuatu yang melanggar hukum dan tak dapat diterima.

45 Wawancara dengan Na, BHL di PT Tapian Nadenggan.
46 Wawancara dengan As, Hy and Lw, buruh PT Tapian Nadenggan.
47 Menurut klarifikasi GAR, PT Mitra Karya Agroindo belum bersertifikat. Karena itu, masuk akal bahwa
para buruh perusahaan tersebut mengatakan mereka tidak pernah didatangi oleh tim auditor.
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E. DIBALIK PERKEBUNAN SAWIT
SINAR MAS YANG EKSPLOITATIF
Alasan dibalik eksploitasi yang terjadi di perkebunan sawit adalah besarnya
potensi keuntungan yang dihasilkan oleh industri sawit. Meningkatnya permintaan global akan sawit telah menarik minat banyak pihak, seperti perbankan
dan perusahaan yang menghasilkan produk siap pakai (consumer goods). Kedua
pihak ini merupakan pemain utama di industri sawit dan memiliki peran yang
khusus dalam rantai pasokan, sebagai buyers (pembeli) dan pemodal.
Selama bertahun-tahun, buyers dan pemodal telah menjadi target kritik yang
sama seperti produsen. Mereka memiliki tanggungjawab untuk memastikan
produksi sawit sesuai dengan standar yang berlaku, seperti standar RSPO P&C
karena produsen, buyers maupun pemodal adalah anggotanya. Alasan penting
lain untuk menuntut tanggung jawab pemodal dan buyers adalah karena kedua
pihak ini merupakan mitra penting dari produsen.
Bagian berikutnya akan memberikan outline tentang hubungan yang erat (tak
terceraikan) antara pemodal, buyers, dan produsen di rantai pasokan Sinar
Mas. Hubungan erat ini dimulai sejak Sinar Mas menanggapi langkah-langkah
kampanye lingkungan Greenpeace. Pada tahap tertentu, kampanye Greenpeace sukses menangguhkan pembelian dari buyers dan disvestasi bank di tahun 2017 setelah terjadi gelombang protes, yang membuat hubungan antara
para pihak hanya terganggu sementara.
Buyers
Ada dua kategori buyers di rantai pasokan industri sawit. Buyers yang dibicarakan dalam laporan ini adalah kalangan industri yang membeli sawit dari
produsen (yang memiliki perkebunan, pabrik, dan kilang penyulingan) dan
hasilnya untuk memproduksi barang siap pakai, atau dengan kata lain yang
memberi nilai tambah pada sawit. Kategori ini tidak termasuk para pembeli
eceran produk sawit bermerk seperti minyak nabati dan produk makanan.
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Gambar 9: Produk Siap Pakai GAR
(Sumber: GAR Sustainability Report, 2016)

Menurut laporan sawit Greenpeace pada 2010, perusahaan yang tercatat sebagai buyers GAR termasuk Unilever, Kraft, Nestle, Cargill, Burger King dan
Pizza Hut.1 Setelah protes dan kampanye Greenpeace, Unilever, Kraft, dan
Nestle dilaporkan menangguhkan kontrak mereka dengan GAR pada 18 Maret
2010. 2 Sementara Cargill, Burger King and Pizza Hut saat itu dilaporkan tidak
mengambil tindakan apapun dalam merespon kampanye Greenpeace.
Gambar 10: Buyers GAR yang Tercatat Tahun 2010
(Sumber: Greenpeace, 2010)

Karena keterbatasan data yang tersedia, perusahaan yang tercatat di sini se1
2

Greenpeace, op. cit., 2010a, hal. 18.
Catherine Hornby, “Nestle says drops palm oil supplier after report”, Reuters 18 Maret 2010, https://www.reuters.com/article/us-nestle-palm/nestle-says-drops-palm-oil-supplier-after-report-idUSTRE62G3PM20100317, diakses 30 November 2017.
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bagai buyers sawit GAR hanyalah bagian kecil dari keseluruhan rantai pasokannya. Perdagangan sawit adalah sesuatu yang rumit sementara data yang
tersedia sangat terbatas untuk melacak pergerakan dari produsen ke buyers.
Mengingat keterbatasan yang ada, laporan ini sangat bergantung pada laporan-laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan.
Transaksi dagang dengan buyers dari kalangan industri dilakukan oleh grup
anak perusahaan (trading arms). Berdasarkan daftar resmi, GAR memiliki
banyak trading arms yang berlokasi di Indonesia, Malaysia, India, Pakistan,
Kepulauan Cayman, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong dan Cina. 3 Trading arms berdagang secara langsung dengan buyers, atau bertemu dengan
para makelar yang akan memperkenalkan buyers.4 Setelah kedua belah pihak
menegosiasikan syarat dan ketentuan pembelian, para buyers membeli sawit
dalam jumlah besar dan dalam berbagai volume untuk diproses lebih lanjut,
guna menghasilkan beragam produk.
Gambar 11: Kegunaan Produk Sawit
(Sumber: GAR Sustainability Report 2011)

Dari penyebaran perdagangan berbagai perusahaan sayap bisnis sawit Sinar
Mas, satu-satunya data yang tersedia adalah nilai piutang. Jumlah yang tercatat
dapat dianggap sebagai penjualan sawit, karena laporan tahunannya dirilis
oleh SMART, anak perusahaan Sinar Mas yang mengelola fasilitas hulu. 5 Tapi,
volume persis yang dijual kepada buyers belum diketahui.
3
4
5

GAR Annual Report 2016, hal. 139-151.
GAR Sustainability Report 2011, hal. 57.
Tidak terdapat data terkait pembelian di dalam laporan tahunan GAR. Data hanya tersedia dalam
laporan tahunan SMART.
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Menurut laporan tersebut, perusahaan6 yang memiliki perjanjian pembelian
dengan GAR (melalui anak perusahaannya) adalah: Nestle (mempunyai pabrik
di Pakistan dan Thailand) 7, Franco-Asian Enterprises Singapore8, Olivia Impex
Pvt Ltd,9 Xinjiang Wanda Co. Ltd,10 and San Pablo Manufacturing Corporation.11
Selain perusahaan-perusahaan tersebut, Unilever Oleochemical Indonesia12
juga tercatat sebagai pembeli sawitnya GAR. Perusahaan-perusahaan yang
tercatat di bawah ini memproduksi beragam produk mulai dari asam lemak,
makanan, minuman, minyak sayur dan lemak, sabun, deterjen, mesin pertanian, dan produk siap pakai dari beragam merek.
Tabel 7: Lima Besar Penghasilan Para Buyers
(Sumber: SMART Annual Report, 2016)
Perusahaan

Nilai Perdagangan (US$)

Nestle (Thailand and Pakistan)
Franco-Asian Enterprise
Olivia Impex
Xinjiang Wanda
San Pablo Manufacturing

3,885,717.60
1,543,099.63
1,345,166.05
1,066,273.06
1,061,908.20

Produk siap pakai (lihat Gambar 12) diproduksi oleh Nestle (Milo and KitKat),
Franco-Asian (anggur Arcadia), Olivia Impex (lemak sayuran Olivia), Unilever
(sampo Dove), dan San Pablo Manufacturing (margarine Minola).
Gambar 12: Produk Siap Pakai dari Buyers GAR
(Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber)

6

Perusahaan yang dipilih didasarkan pada lima besar rekening yang tercatat. Lihat daftarnya di dalam
SMART Annual Report 2016, hal. 45-46.
7 http://www.nestle.com/
8 http://www.francoasia.com/foodconsumers.html
9 http://olivia-international.com/
10 http://www.xjwd.com/
11 http://www.minola.ph/about/
12 https://www.unileveroleo.com/products/
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Pemodal

Untuk memenuhi permintaan global akan sawit, perusahaan produsen sawit
perlu menaikan kapasitas penyulingan minyak dan memperluas area perkebunan. Perusahaan juga perlu membeli produk input seperti (benih, pupuk,
dll) untuk membudidayakan pohon sawit. Serta membutuhkan modal untuk
membangun dan membuka pabrik pengolahannya. Untuk menggarap sebidang tanah dan memproduksi sawit dengan luas tanah sekira satu hektar,
perusahaan membutuhkan investasi kurang lebih US$5.000. 13
Permintaan global akan sawit yang meningkat ikut menarik banyak investasi
di sektor ini. Dilaporkan bahwa sejak krisis 2007-2008, industri ekstraktif
khususnya sawit, telah banyak menarik investasi karena resikonya rendah.14
Seperti yang dilaporkan majalah MoneyWeek dan The Guardian, sawit ramai
dipromosikan sebagai ‘long-term bull market’ (investasi yang akan meningkat
dalam jangka panjang), dan membeli saham perkebunan adalah ‘the simple
and safe route’ (jalan yang mudah dan aman).15
Accenture, sebuah NGO yang peduli dengan isu keberlanjutan, melaporkan
bahwa 5 dari 40 orang terkaya di Indonesia mempunyai peran yang mencolok
dalam industri sawit. Mereka mengumpulkan kekayaan bersih sebesar US$
18.3 miliar.16 Berikut ini adalah daftar orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis di industri sawit.
#3: Eka Tjipta Widjaja, pemegang saham terbesar di Golden Agri Resources
#5: Anthoni Salim, pimpinan Salim Ivomas Pratama.
#6: Sukanto Tanoto, pemilik Royal Golden Eagle.
#7: Martua Sitorus, direktur Wilmar International.
#20: Ciliandra Fangiono, pimpinan First Resources Limited.
Perbankan memainkan peran yang makin penting dan meningkat dalam beberapa tahun ini. Berdasarkan penilaian terhadap 16 perusahaan sawit terbesar, Chain Reaction Research menunjukan bahwa secara umum bank-bank
telah meningkatkan investasinya dalam hal pinjaman dan surat utang pada
2006 – 2016. Gambar berikut yang dirilis oleh Chain Reaction Research menunjukan total pinjaman dan surat utang.

13 Transformasi untuk Keadilan, Manual Pelatihan Kelapa Sawit dan Pembiayaannya (Palm Oil and Its
Financing Training Manual), tanpa tahun, hal. 13.
14 Andrew Simm, “Banks and pension funds continue to bankroll deforestation and land grabs”, The
Guardian, 30 April 2015, https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/30/deforestation-land-grabs-banks-pension-funds-palm-oil-credit-suisse-mitsubishi
15 Ibid.
16 Accenture and Humanity United, op. cit., pp. 14. Lihat juga Transformasi untuk Keadilan, op. cit.,
2015.
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Gambar 13: 15 Besar Bank dengan Jumlah Pinjaman Terbanyak 2006-2015
(Sumber: Chain Reaction Research, 2017)

Gambar14: 15 Bank Terbesar Total Utang dan Ekuitas 2006-2015
(Sumber: Chain Reaction Research, 2017)

Pada tahun 2005 GAR mengambil bagian dalam The Kalimantan Border Palm
Oil Mega Project (Mega Proyek Sawit Perbatasan Kalimantan).17 Proyek ini
diumumkan untuk memenuhi niat pemerintah mengembangkan perkebunan
17 Lihat laporan lengkap di AIDEnvironment, The Kalimantan Border Oil Palm Mega-project, 2006,
https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/palm_oil_mega_project.pdf
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sawit terbesar dunia dengan lahan seluas 5-10 kilometer di sepanjang perbatasan Kalimantan dan Malaysia.
Dengan mega proyek tersebut, GAR membentuk kemitraan bersama grup asal
Cina, CITIC, untuk membangun infrastruktur, termasuk jalan toal, jembatan,
irigasi, pabrik sawit, gudang dan fasilitas yang diperlukan lainnya. Seperti yang
ditulis AIDEnvironment:
“Pada April 2015, grup Sinar Mas dilaporkan oleh media di Indonesia
telah menyetujui investasi US$ 500 juta proyek sawit perbatasan. Sinar
Mas akan mengembangkan proyek dalam kemitraan dengan grup CITIC,
yang kontraknya ditandatangani selama kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Beijing pada Agustus 2005.”18
Gambar 15: Lima Besar Pinjaman Bank Jangka Pendek 2016
(Sumber: SMART Annual Report, 2016)

Menurut laporan Debtwire pada 2014 yang dikutip dalam pernyataan bersama NGO, GAR juga melibatkan sindikat perbankan. 19 Sindikat ini, seperti
Credit Suisse, Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC) and Mitsubishi
18 Ibid., hal. 9. Dalam tanggapannya, GAR memberi klarifikasi bahwa GAR dan SMART tidak pernah
terlibat dalam proyek tersebut.
19 Lihat pernyataan bersama NGO (Forest People Programme, TuK Indonesia, Rainforest Action Network, Bruno Manser Fonds, Friends of Earth, BankTrack, Friends of Siberian Forests, FERN, Facing
Finance and Urgewald), Briefing to banks and potential investors on the ongoing risks and outstanding social conflicts in the palm oil agribusiness sector: Golden AgriResources (GAR) bond offering, 15 April 2015, https://www.banktrack.org/download/joint_ngo_gar_investors_statement_pdf
diakses 16 November 2017.
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UFJ Securities, mewakili GAR dalam penawaran surat utang baru senilai US$
400 juta.20 Karena keterbasatan data yang ada, data primer menyangkut para
pemodal GAR/Sinar Mas yang dirujuk dalam laporan ini bersumber dari laporan tahunan PT SMART.21 Perusahaan tidak mengeluarkan informasi rinci tentang sumber keuangan lain seperti surat utang, ekuitas, dll. Selain pemegang
saham yang terdaftar, laporan ini hanya menunjukkan pinjaman bank jangka
pendek dan panjang.
Gambar 16: Lima Besar Pinjaman Bank Jangka Panjang 2016
(Sumber: SMART Annual Report, 2016)

Sejumlah bank Swiss terlibat dalam rantai pasokan kelapa sawit GAR. Menurut sebuah laporan yang dirilis Profundo tahun 2014, bank-bank Swiss terlibat
sebagai pemberi modal, dalam hal sebagai pemegang saham, pemegang surat
utang, bursa efek, dan database keuangan. Bank-bank ini dituduh membiayai perusahaan yang terlibat dalam perampasan lahan, kejahatan HAM, dan
pencemaran lingkungan.22
Dalam kasus GAR, tuduhan-tuduhan itu terkait dengan pembalakan liar, penggusuran masyarakat adat, kondisi kerja yang eksploitatif dan penghancuran
hutan, baik di Indonesian maupun di Liberia. Berikut ini adalah daftar bankbank Swiss yang tercatat telah menjadi pemodal GAR antara tahun 2011 dan
2013.

20 Lihat juga Andrew Simms, op. cit.
21 GAR sendiri sebagai perusahaan induk tidak menyediakan data rinci terkait dengan bank-bank pemberi modal.
22 Profundo, Swiss Banks and Institutional Investors Financing Landgrabbing Companies, 2014,
www.profundo.nl/files/download/BFA1410.pdf
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Tabel 8 : Daftar Bank-Bank Swis yang Menjadi Pemodal GAR 2011-2013
(Sumber: Profundo, 2014)
Bentuk Pembiayaan/
Nama Bank

Kepemilikan Saham (nilai
dalam Sfr juta)

Kepemilikan Surat Hutang
(nilai dalam Sfr juta)

Credit Suisse*

2.38

1.45

Lombard Odier & Cie

0.22

-

Pictet & Cie

1.19

-

Swisscanto Holding

0.04

-

GAM Holding

0.56

-

UBS

2.23

-

Zurcher Kantonalbank

0.65

-

-

0.54

Banque Cantonale Vaudoise

Hubungan antara Para Pemain di Industri Sawit: Akal Bulus Tentang Keberlanjutan?
Dalam tahun-tahun ketika munculnya kesadaran dan meluasnya kampanye
tentang dampak merusak perkebunan sawit, para buyers dan pemodal telah
memperhatikan masalah ini. Salah satu langkah yang diambil kedua pihak
adalah mengadopsi dan menerapkan kebijakan keberlanjutan. Buyers dan
pemodal juga dilaporkan telah memberlakukan sanksi kepada perusahaan yang
melakukan kejahatan, dengan menangguhkan pembelian sawit dan membatalkan investasi. Tapi, keduanya hanya memfokuskan perhatian pada kelestarian
lingkungan dan melalaikan kasus-kasus eksploitasi terhadap buruh yang terjadi di perkebunan. Kelalaian ini berarti bahwa kedua pihak gagal mengenali
dan memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Bahkan keduanya
tampak sengaja mengabaikan kasus-kasus kejahatan terhadap buruh.
Dalam kasus Sinar Mas, ketidakpatuhan atau kelalaian yang memang disengaja
ditunjukkan oleh Nestle dan Unilever. Menurut laporan Amnesty Internasional
pada 2016, dua perusahaan ini adalah buyers sawitnya Wilmar Internasional.
Dalam laporan yang membeberkan kejahatan terhadap buruh di pangkalan
pemasok milik Wilmar itu, Nestle dan Unilever mengakui pentingnya memastikan uji kelayakan dalam menghormati hak-hak buruh.23 Namun sebagaimana
yang disimpulkan oleh Amnesty International, Nestle maupun Unilever tidak
menerapkan kebijakan tersebut.
Sikap yang sama ditunjukan ketika Nestle dan Unilever menjadi target kritik
semasa kampanye Greenpeace di 2010. Menanggapi kampanye itu, kedua perusahaan multinasional tersebut dilaporkan menangguhkan pembelian mereka
dengan GAR. Tapi penangguhan hanya berlangsung sementara, sebab Nestle
dan Unilever kembali melanjutkan pembelian pada tahun 2011, setelah GAR
meluncurkan Social and Community Engagement Policy/SCEP (Kebijakan Keterlibatan Sosial dan Masyarakat) dan Forest Conservation Policy/FCP (Kebijakan
Konservasi Hutan) pada tahun yang sama.
23 Amnesty International, op. cit., pp. 113-114.
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Para buyers harusnya peduli bahwa sawit yang mereka beli berasal dari ladang-ladang perkebunan yang melakukan kejahatan terhadap hak-hak buruh.
Dengan kasus yang terbaru Wilmar, Nestle paling tidak harus menyadari pelanggaran yang dilakukan oleh Sinar Mas. Padahal Nestle mengaku menyadari pelanggaran yang terjadi antara tahun 2010 dan 2013 di ladang-ladang perkebunan Wilmar.24
Dalam kasus ini, meskipun buyers mengambil sejumlah tindakan yang diperlukan untuk mengindentifikasi pelanggaran yang terjadi di perkebunan Sinar
Mas, tapi mereka hanya menanggapi masalah lingkungan yang dianggkat oleh
Greenpeace. Malah mereka melanjutkan kembali pembelian dengan GAR. Benar bahwa GAR telah membuat Social and Community Engagement Policy/
SCEP (Kebijakan Keterlibatan Sosial dan Masyarakat) pada 2011. Tapi buyers
semestinya mengambil langkah dan tindakan lain untuk menilai implementasi
kebijakan SCEP, sebagaimana riset ini menemukan pelanggaran hak-hak buruh
yang terjadi di perkebunan Sinar Mas.25
Gambar 17: Berita tentang Pembelian Kembali Sawit GAR
(Sumber: Jakarta Globe, 2011)

Sikap plintat plintut juga telah ditunjukan oleh para pemodal. Seperti yang
dilakukan Nestle dan Unilever, Bank HSBC dilaporkan menangguhkan investasinya secepatnya setelah laporan Greenpeace diluncurkan. Menurut sejumlah
berita, HSBC menjual sahamnya di Sinar Mas melalui asset management
funds (dana manajemen aset) seperti Climate Change Fund (dana perubahan
24 Ibid., 113.
25 Sehubungan dengan hal ini, GAR berkomentar bahwa mereka bersama dengan anak perusahaannya
SMART sedang berupaya memperkuat komitmennya pada hak-hak buruh dan hak asasi manusia,
serta berinvestasi lebih lanjut dalam upaya untuk memperbaiki kondisi kerja buruh. Dalam melakukan ini, GAR bekerja sama dengan Business for Social Responsibility, Rainforest Alliance and Nestlé,
DIHR and TFT untuk melakukan penilaian. Lihat Business for Social Responsibility, “GAR - PT
Tapian Nadenggan: : Labour Assessment Executive Summary,” 2017, GAR, “Our Supplier Engagement Activities involving the Leuser Ecosystem,” 2017, dan The Danish Institute for Human Rights
(DIHR) and The Forest Trust (TFT), Labour Rights Assessment: Nestlé’s Palm Oil Supply Chain in
Indonesia, DIHR.

44

Dibalik Perkebunan Sawit Sinar Mas yang Eksploitatif

iklim) karena Sinar Mas melanggar etika kebijakan kehutanannya. 26 Sementara itu, BNP Paribas mengatakan kepada Greenpeace Perancis bahwa mereka
berniat melepas investasinya di saham Sinar Mas sebesar US$ 100 juta pada
akhir 2010.27
Gambar 18: Berita tentang Pembelian Kembali Sawit GAR oleh Unilever
(Sumber: Jakarta Globe, 2011)

Namun demikian, seperti yang dapat dilihat dalam laporan tahunan Sinar Mas,
HSBC dan BNP Paribas masih tercatat sebagai salah satu diantara 20 pemegang saham terbesar Sinar Mas. UBS dan Credit Suisse (keduanya asal
Swiss) pun tidak terkecuali, mereka juga dikritik dalam kampanye Greenpeace
yang lalu tapi terlibat dalam rantai pasokan GAR—setidaknya sampai tahun
2013—seperti yang ditunjukan dalam laporan ini.
Gambar 19: Berita tentang HSBC Menarik Investasi dari Sinar Mas
(Sumber: The Guardian, 2010)

26 Zara Maung, HSBC pulls investment from Sinar Mas after Greenpeace protest, The Guardian 8
July 2010, https://www.theguardian.com/sustainable-business/hsbc-sinar-mas-greenpeace-protest
accessed 28 November 2017.
27 Greenpeace, Le rôle d’UBS dans le financement du groupe Sinar Mas et la déforestation des forêts
vierges indonésiennes, 2010b, hal. 8.
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Tabel 9: Pemegang Saham Teratas GAR
(Sumber: GAR Annual Report, 2016)
Pemegang Saham

Nomor Saham

%

Massingham International

3,430,917,155

26.94

DBS Nominees

1,958,227,459

15.38

Raffles Nominees (Pte)

1,359,289,950

10.67

UOB Kay Hian Pte

1,285,268,714

10.09

Citibank Nominees Singapore

1,083,815,725

8.51

HSBC (Singapore) Nominees

501,611,820

3.94

United Overseas Bank Nominees

301,201,732

2.37

DBSN Services

285,113,860

2.24

Flambo International

116,130,662

0.91

DB Nominees (S)

79,565,008

0.63

Bnp Paribas Securities Services Singapore

73,864,938

0.58

Seperti yang diperkuat dalam temuan-temuan di laporan Amnesty baru-baru
ini, dapat dikatakan bahwa upaya keberlanjutan yang ditunjukan oleh pemainpemain penting dalam rantai pasokan kelapa sawit pada dasarnya adalah akal
bulus. Hal ini jelas karena kebijakan keberlanjutan yang diterapkan oleh produsen, buyers atau pemodal sebagian besar tidak berjalan.
Kebijakan yang tidak berjalan itu dapat dilacak pada ketergantungan terhadap
sistem sertifikasi RSPO. Ketika sebuah perusahaan yang beroperasi dan mengelola perkebunan sawit telah memiliki sertifikat RSPO, maka diasumsikan bahwa
perusahaan tersebut telah memenuhi P&C dan menunjukan penghargaan terhadap hak asasi manusia.28 Karenanya, ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem sertifikasi RSPO telah menyebabkan ‘kebijakan keberlanjutan’
lebih banyak bicara pada tataran normatif, ketimbang mengantisipasi dan memantau pelecehan di tingkat paling bawah sekali dalam rantai pasokan sawit.
Alasan lain untuk mengatakan ‘kebijakan keberlanjutan’ industri sawit sebagai
akal bulus adalah cacatnya penilaian RSPO itu sendiri. Seperti yang dijelaskan
sebelumnya dalam bagian laporan investigasi lapangan, sertifikasi RSPO sebagai sebuah indikator kepatuhan memiliki proses penilaian yang cacat selama
wawancara buruh dan audit lapangan. Cacat itu terjadi karena perusahaan
menyembunyikan praktik perburuhan dan kondisi kerja yang eksploitatif. Sebagai contoh, buruh lepas disembunyikan selama audit dan buruh tetap ditekan
untuk memberikan jawaban yang sudah diatur manajemen.
Temuan ini sangat penting karena laporan dari Amnesty International dan
CNV-SOMO baru-baru ini menemukan praktik yang serupa di perusahaan sawit selama kunjungan tim RSPO. Sebagai hasilnya, cacat dalam mekanisme
28 Lihat kesimpulan serupa tentang kelemahan sistem sertifikasi RSPO di Amnesty International, op.
cit., hal. 90-93.
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kepatuhan ‘keberlanjutan’ serta ketergantungan terhadap sertifikasi RSPO
mengakibatkan eksploitasi terhadap buruh menjadi tersembunyi. Dengan kata
lain, ketersembunyian kondisi kerja yang eksploitatif telah memungkinkan operasi di rantai pasokan kelapa sawit ‘berkelanjutan’.
Selain akal bulus ‘kebijakan keberlanjutan’, pemain penting sawit dalam beberapa lama telah mengambil keuntungan dari rezim buruh murah di Indonesia. Masalah ini sebenarnya telah diangkat oleh Amnesty International dalam
laporannya belum lama ini, yang menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan
penegakan hukum di Indonesia.29 Seperti yang telah dibahas, masalah utama
adalah ketidakpastian kerja yang disebabkan oleh kerumitan pembagian status
kerja. Tapi terlepas dari statusnya, buruh di perkebunan sawit sebenarnya adalah buruh infromal/lepas.
Meskipun bertentangan dengan hukum perburuhan di Indonesia, penggunaan
buruh lepas/kontrak/outsourcing menjadi sah-sah saja dan karena itu menjadi
praktik yang umum. Legitimasi ini dapat dilihat di GAR Sustainability Report
yang menyatakan bahwa GAR mempekerjakan buruh tetap dan buruh lepas/
waktu dengan upah dan tunjangan yang adil. 30 Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mereka secara sengaja mempekerjakan buruh lepas dan buruh
paruh waktu.
Sementara itu, pengawasan tahunan RSPO melaporkan, perusahaan mematuhi peraturan nasional yang berlaku termasuk aturan perburuhan yang berlaku. Penilaian kepatuhan ini mengabaikan pelanggaran atas ketentuan UU
Ketenagakerjaan Indonesia, karena tidak mempertanyakan penggunaan buruh
lepas/paruh waktu. Hal ini begitu mirip dengan kasus-kasus lain yang diselidiki
serta dilaporkan oleh Amnesty International dan CNV-SOMO.
Mengingat besarnya potensi bagi para pihak untuk mendapatkan keuntungan di
bisnis sawit, jelas bahwa kepentingan dan motif mereka adalah untuk memiliki
hubungan yang erat antara semua pihak. Jika dibandingkan dengan tanaman minyak
nabati lainnya, perkebunan sawit menawarkan buruh murah dan memungkinkan perusahaan melipatgandakan keuntungan. Singkatnya, kondisi kerja yang
eksploitatif serta kesenjangan dalam peraturan perburuhan dan penegakan hukum memungkinkan perkebunan sawit menawarkan pengembalian investasi
yang tinggi dalam lingkungan di mana permintaan global akan sawit meningkat.

29 Ibid., hal. 94-100.
30 GAR Sustainability Report, 2016, hal. 45.
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F. KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI
Watak pemerasan (eksploitatif) di industri sawit telah dilaporkan berkali-kali
bersama dengan cerita tentang meningkatnya permintaan global akan sawit.
Meskipun begitu, praktik perburuhan yang kejam dan eksploitatif di industri
sawit hanya menjadi perhatian yang kecil. Kondisi kerja di perkebunan yang
tersembunyi dari masyarakat luas berakibat pada tingginya pekerjaan yang
rentan bagi buruh, pekerjaan yang tidak memiliki kepastian kerja.
Penelitian ini membantu temuan penelitian sebelumnya yang menemukan
bahwa hanya ada sedikit kemajuan yang berhubungan dengan penghargaan
terhadap hak-hak buruh. Berdasarkan studi lapangan, dapat ditemukan bahwa
sustainability policy GAR – Sinar Mas tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dipraktikkan oleh anak perusahaannya (PT Tapian Nadenggan dan PT
Mitra Karya Agroindo) di Kalimantan Tengah. Pelanggaran terhadap hak dasar
perburuhan terjadi meskipun kedua anak perusahaan GAR tersebut merupakan pemegang sertifikat RSPO.
Salah satu masalah utama yang ditemukan selama studi lapangan adalah
bahwa buruh dipekerjakan di bawah status yang diskriminatif dan tidak tetap.
Karena hidup dalam ketidakpastian, buruh menghadapi kondisi kerja yang
rentan, termasuk menerima upah yang sangat rendah, lembut yang tidak dibayar, dan beban kerja yang berat. Selaras dengan investigasi Amnesty Internasional, temuan lapangan kami menunjukan bahwa GAR – Sinar Mas tidak
memiliki proses uji kelayakan untuk mengindentifikasi, mencegah, mengurangi
dan mempertimbangkan pelanggaran HAM dalam rantai pasokannya.
Temuan kami mendapati bahwa hasil audit RSPO tidak efektif menangkap
praktik yang sesungguhnya terjadi karena prosesnya kerap dimanipulasi oleh
perusahaan. Investigasi di dua anak perusahaan GAR – Sinar Mas menunjukan
bahwa buruh diperintah dan diatur oleh perusahaan sebelum adanya audit,
demi memastikan bahwa jawaban yang sudah diatur perusahaanlah yang diberikan. Penerbitan sertifikat RSPO tidak berarti bahwa perusahaan mematuhi
aturan hukum yang berlaku.
Temuan penelitian juga menunjukan bahwa ada kepentingan finansial yang
besar dalam mempertahankan kondisi kerja yang eksploitatif di perkebunan
sawit. Seperti yang telah disebutkan di banyak investigasi sebelumnya, merek
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raksasa seperti Nestle dan Unilever yang dituduh mengambil keuntungan dari
watak eksploitatif produksi sawit, masih terus berbisnis dengan GAR – Sinar
Mas. Sementara itu, bank-bank multinasional memfasilitasi industri sawit dengan membiayai produksinya. Baik buyers maupun pemodal tidak berkontribusi
pada pencegahan pelanggaran terhadap buruh, meski mereka memiliki kebijakan keberlanjutan sendiri.
Tidak ada alasan atau pembenaran untuk mengabaikan kondisi kerja yang eksploitatif di perkebunan sawit. Situasi ini terus saja terjadi. Industri sawit telah
terbukti memiliki reputasi menghancurkan lingkungan, menggusur masyarakat
adat, dan melanggar hak-hak buruh. Kampanye keberlanjutan oleh pemainpemain besar dalam rantai pasokan global kelapa sawit tidak pernah sungguhsungguh dipraktikan secara nyata.
Semua pihak di industri sawit seperti produsen, buyers, dan pemodal harus
membuat upaya bersama untuk menyudahi eksploitasi terhadap buruh. Ada
banyak bukti bahwa kebijakan keberlanjutan yang diluncurkan oleh produsen,
buyers dan pembeli belum diterapkan, khususnya dalam tingkat yang paling
dasar—yaitu perkebunan. Pengawasan yang lemah telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak buruh secara terus menerus.
Salah satu masalah utama yang harus ditangani segera adalah untuk memastikan standar kehidupan yang layak bagi buruh. Hal ini harus dilakukan dengan
mempekerjakan semua buruh dengan status tetap dan tunjangan yang layak.
Buruh harus menerima upah minimum sesuai aturan, bukan upah berdasarkan target atau pencapaian upah per satuan, yang akhirnya menciptakan situasi yang mendorong buruh anak.
Masalah lain yang juga penting adalah bagaimana memastikan keikutsertaan
buruh selama audit RSPO. Seperti yang telah dilaporkan, ada praktik di mana
perusahaan menyembunyikan buruh dari audit, atau memerintahkan mereka
untuk memberi jawaban sesuai arahan perusahaan. Praktik-praktik ini memastikan bahwa eksploitasi tetap tidak terlihat. Karenanya, buruh harus diberi
kebebasan untuk menyuarakan tuntutan mereka tanpa intimidasi.
Laporan ini merekomendasikan hal-hal berikut:
1. Segera hentikan pelanggaran hak-hak dasar perburuhan dan secara sungguh-sungguh menerapkan kebijakan perburuhan yang mematuhi Undangundang Ketenagakerjaan Indonesia serta standar hak asasi manusia dan
perburuhan internasional di perkebunan.
2. Memastikan bahwa kebijakan perusahaan induk diterapkan dan dipantau
di semua level rantai pasokan. GAR, sebagai perusahaan induk, harus
lebih memusatkan perhatian pada basis-basis pemasoknya yang berisiko
tinggi melanggar hak-hak buruh.
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3. Memperbaiki kondisi kerja dengan menghapus target kerja yang tinggi dan
pembayaran upah per-satuan, serta menerapkan sistem pembayaran berdasarkan ketentuan upah minimum. Buruh harus diyakinkan oleh perusahaan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai buruh tetap dengan tunjangan dan jam kerja yang tetap. Upah dan tunjangan harus memberikan
standar kehidupan yang layak.
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LAMPIRAN 1

GAR Response to AMRC/
Sawit Watch Draft Labour Rights Report
Sections A-C related to GAR’s position in the palm oil industry, corporate
governance and reporting/disclosure practices
Golden Agri-Resources Ltd (GAR) is the parent company of PT Smart Tbk
which in turn manages two of the estates which are the focus of this report:
PT Tapian Nadenggan and PT Mitra Karya Agroindo. A third estate PT Prima
Sentosa Pratama Putra is not owned by GAR.
GAR is part of the Sinar Mas consortium of businesses, however the management of each business within the consortium is entirely independent and
separate. GAR is therefore neither able to speak on behalf of any of the other
businesses nor does GAR management have any involvement in the day to day
management of the other businesses. Claims such as those made on page 9 of
the draft report that suggest GAR is monopolistic are false. The palm oil industry is well known to be a fragmented one with a multitude of players including
a significant proportion of production (40 percent of land in production) managed by smallholders.
GAR is listed on the Singapore Stock Exchange (SGX) and its plantation company subsidiary, PT SMART tbk is listed on the Indonesian Stock Exchange.
As a result both companies are required to meet mandated public disclosure
requirements.
On page 10 of the draft report several false statements are made in some cases
leading to equally false assumptions about the future plans of the Company for
example:
•

•

The unplanted landbank area quoted is incorrect. AMRC should draw
on the correct figures as reported by GAR to the RSPO in its Annual
Communication of Progress which can be found here: https://goldenagri.
com.sg/wp-content/uploads/2018/04/GAR19-24-04-2018RSPOAnnual-Communications-of-Progress-Report-2017.pdf
Claims that it is likely GAR will continue to expand its landbank also
ignore publicly available statements from the Company. In 2014 GAR
announced that it was voluntarily halting new land development, instead
the company has been focusing on yield improvement and intensification
of both its own and, in particular, independent smallholder estates. Please
57

Keuntungan di Atas Manusia:
Kondisi Kerja di Bawah Rantai Pasokan Perkebunan Kelapa Sawit Milik Sinar Mas
AMRC - Sawit Watch

refer to the GAR 2017 Annual Report pages 3-9 (the Chairman’s statement)
and 136 https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2018/03/GARAR2017.pdf
On page 13, Table 2 of Sinar Mas Owned Plantations in Central Kalimantan contains factual errors, please refer to the list of subsidiary companies
and estates in the RSPO ACOP: https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2018/04/GAR19-24-04-2018-RSPO-Annual- Communications-of-Progress-Report-2017.pdf
In the same table the following errors are particularly identified:
No 8. Agro Mandiri Perdana has merged with PT BAP
No 11. Mitratama Abadi Makmur has merged with PT TN
No 12. Prima Sentosa Pratama Putra does not belong to GAR
On page 42 the report claims “In 2005 for example, GAR took a part in the
‘Kalimantan Border Palm Oil Mega Project. The project was announced to meet
the government purpose to develop the world’s largest palm oil plantation in
a 5-10 kilometer band along the border of Kalimantan and Malaysia.” Neither
GAR nor SMART have ever been involved in this project, please provide your
evidence for this claim.
On the same page, the claim that GAR was involved in a bank syndication with
Credit Suisse, OCBC, MUFG were involved in 2014 is not accurate. Please
provide your evidence.
Please note also that GAR does disclose sources of finance in its Annual Reports. Claims to the contrary, also found on page 42 are false.
Finally, GAR believes the report’s conclusion on page 45 constitutes faulty
logic. In effect the authors contend that in 2010-2013 GAR and its customers
should have been prescient enough to know that in the future allegations would
be raised about an entirely different company with regards to labour rights
abuses. In reality as a result of environmental concerns raised by the environment NGOs and GAR’s buyers, GAR and its plantation company SMART Tbk
developed and implemented its GAR Social and Environmental Policy further
strengthening its labour and human rights commitments, further investing in
efforts to improve conditions for workers. This is evidenced by recent assessments undertaken by Business for Social Responsibility, Rainforest Alliance
and more recently in collaboration with Nestlé, DIHR and TFT.
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Sections D-E
Forced Labour (pg23)
We provide work opportunities in line with the needs and interests of the local
communities. In many cases people want the time flexibility that casual work
provides so that they do not work on Friday or Saturday for example, or on
other days when they have their own local customary events/celebrations.
Leave (pg 26)
Permanent workers have the right to take 12 days of paid leave per year if they
have been working for the Company for 12 months, in line with Labour Law
13 Year 2003 Article 79 Paragraph 2.c. In addition to these 12 days, workers
are also paid, when they are sick at home or sick in the hospital, when a next
of kin passes away, and on national holidays. All forms of paid leave have been
agreed upon as part of the Collective Labour Agreement (CLA).
However, when workers do not show up to work and/or take leave for reasons
not specified in the CLA, then their wages will be deducted accordingly. This
leave policy is consistent with labour practices with regular office jobs in cities.
Health
Occupational health and safety enjoys the highest priority in the company.
This is particularly relevant to workers who apply fertilizers in the field. The
company screens these workers’ blood every six months. The results are communicated, documented and stored for audit purposes.
Workers can ask for their own copy of the results. With respect to safety, during the fire and haze period of 2015, workers were provided with masks to
minimise any respiratory discomfort and were able to continue with their assignments.
PPE (pg 29)
A set of personal protective equipment is provided by the company to all workers in line with internal risk assessment (ISBPR) and standard operating procedures, at no cost to the worker. When workers report damaged or non-functional equipment, the company will replace it, at no cost to the worker. However,
when the equipment is lost or broken and the worker fails to report the loss or
damage, then the worker needs to procure his/her own equipment, if he/she
still wants to work.
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Tools (pg 29)
Tools for casual workers – The Company provides workers with all necessary
tools in line with standard operating procedures, at no cost to the worker. For
instance, upkeep workers are provided with small hoes with handle (cados) to
remove shrubs.
Tools for harvesters – The Company provides harvesters with all necessary
tools in line with standard operating procedures, at no cost to the worker. These
include knives, bamboo poles, dodos (a tool for young palm tree), axe, hook
and baskets for transport. However, some harvesters prefer to work with galvanized poles instead of bamboo poles and with wheel barrows in addition to
baskets. While galvanized poles and wheel barrows are not considered standard equipment, the company will subsidise 50 percent of their procurement
costs. If the harvester remains employed for 10 months, he does not need to
repay the company and can take full ownership of the galvanized poles and
wheel barrows. Please note that the purchase of these poles and wheel barrows are voluntary on the harvester’s part.
BPJS benefit (pg 18, 23)
Re BJPS health insurance for casual workers– For all our workers, we provide
health assistance through our clinics and treatments by external specialists
upon recommendation by our medical doctors. For our permanent workers, we
cover their mandatory BPJS Kesehatan premium. For our casual workers, the
company reimburses their premium.
Casual vs. permanent employment (pg 18,33,34)
Re casual vs. permanent employment, the company prioritises the recruitment
of workers from neighbouring communities and matches their employment desires with available jobs, where possible.
Community members can apply for permanent positions, such as harvesters,
fruit pickers, security and office clerks (subject to education level), or for casual
positions, such as estate maintenance and plantation upkeep.
Casual work is an important contributor to agribusiness and in many cases reflects the demands of the local community themselves who seek work flexibility
to fulfill their other commitments. For the casual workers we pay Rp. 99,114/
day. Flexible working includes for example, not working on Friday and Saturday, or days when there are any other customary events/celebrations.
Workers (harvesters and loose fruit-pickers) who are recruited from outside
Kalimantan island come through the Inter-regional Work (AKAD) programme
under Dinas Tenaga Kerja (Labour Resources Office), according to the Regulation of Ministry of Manpower and Transmigration No.: Per. 07/Men/IV/2008
on Manpower Placement.These workers are under the AKAD contract for two
years and can be renewed or converted to become permanent workers.
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An outcome of the Business for Social Responsibility (BSR) assessment in November 2016 is that the company has initiated a programme to convert casual
workers involved in core business related to production to permanent worker
status. Conversion from casual to permanent worker status is dependent on the
worker’s agreement, it is their choice.
External Audits (pg 34)
It is not true that casual workers do not work during external audit visits. If
needed, please visit our estate office to verify attendance list during external
audits. PT Mitrakarya Agroindo (PT MKA) is not RSPO-certified yet, thus there
has not been any external audit visits to date.
Wages and rice (pg 14, 19, 20, 30, 31)
We pay according to the regional Indonesian regulation. In 2017, the wages of
PT Tapian Nadenggan employees is Rp 2,477,829.There is no daily target for
permanent harvesters. Harvesters work everyday on an assigned area (ancak).
If the area yield exceeds 55 bunches, harvesters will be given a bonus (premi)
of IDR 1,020 per bunch. If the area yield is ≤ 55 bunches, harvesters will
be given their normal pay. However it is false to suggest that 55 bunches is a
requirement or target.
Harvesters are required to meet the company’s operating standards in terms
of the quality, ripeness and completeness of the harvesting process. These
operating standards have been communicated to and agreed by the harvesters
and are supported by posters/banners, guidance from the estates mandors and
periodical socialisation efforts. This includes communication of penalties that
apply to persistent non-conformance with work standards and are issued as a
last resort measure.
Claims of deductions in the amount of rice due to worker grievances are false.
The only reason for a reduction in the amount of rice given is if the worker fails
to come to work without a legitimate reason (mangkir). The criteria for approved personal leave is clear under the work agreement, any leave or absence
from work not included in the work agreement is considered ‘mangkir’ and will
result in a deduction of rice and pay for that day. This is regulated under the
Indonesian Regulation ( UU13 Tahun 2003 pasal 93).
Living Conditions

Clean water and electricity (pg 31)
For the bathing, washing, and toilet facilities, the water supply is distributed to
every home twice a day (morning and afternoon). The Company provides water
wells for every housing complex water for cooking/drinking needs. The water
is examined in the laboratory to ensure the condition and quality is good for
consumption. Water quality reports can be made available for review.
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The electricity used in oil palm plantations is generally derived from generators.
With consideration of good rest and nobody at home during working hours, the
company arranges the electrical hours in the housing complex to be 7 hours
during working days (04.00 - 06.00, 18.00 - 23.00). On Saturdays, Sundays
and public holidays there will be extra hours provided.
Kiosks for necessities, Child Care and Clinics (pg 32)
In each housing complex, the company provides a 10-unit kiosk building where
vendors sell employees’ daily needs.
The clinics in the housing complexes can provide medicines to adults and children. In cases where conditions need specialist treatment or medicines that are
not held at the clinic they may be referred to the puskesmas or hospital.
The Company provides Child Care Centers (BPAs) for all workers (permanent
or casual) to place their toddlers. Claims that these facilities are not available
to daily workers are false.
Conclusion
GAR welcomes constructive engagement in matters related to the sustainability and responsible nature of its operations. In this instance we find the draft
AMRC report to contain numerous factual errors that have serious implications
for the conclusions drawn and recommendations made by the authors.
Through the implementation of the GSEP and the action plans linked to independent assessments of labour rights and worker welfare in our own and
third party operations GAR remains committed to continuous improvement
in this area.
2 May 2018
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LAMPIRAN 2

No: 021/OL-AMRC/V/2018
Jakarta, 2 May 2018
To:
Asia Monitor Resource Centre
Flat 7, 9th Floor, Block A
Fuk Keung Industrial Building
66-68 Tong Mi Road
Kowloon, Hong Kong

Dear Abu Mufakhir,
Thank you for your email and for allowing Golden Agri-Resources (GAR) to respond and clarify the
observations made by the Asia Monitor Resource Centre (AMRC) and Sawit Watch in the attached labour
research report.
We would first like to clarify that PT Tapian Nadenggan (PT TN) and PT Mitrakarya Agroindo (PT MKA) is under
the management of PT SMART Tbk, which is a subsidiary of GAR. PT SMART Tbk will respond on behalf of PT
TN and PT MKA. PT Prima Sentosa Pratama Putra does not belong to GAR.
In our labour practices PT SMART Tbk is guided by the GAR Social and Environmental Policy (GSEP). It lists
more than 20 commitments in relation to practices in work environment and industrial relations, in line with
Indonesian labour regulations, the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and the UN
Guidelines on Business and Human Rights.
To verify the implementation of these commitments, GAR has commissioned a number of independent expert
organisations to assess our labour practices in different units of our operation. In November 2016 the Business
for Social Responsibility (BSR) conducted an assessment of our labour management system and practices in PT
TN, which is one of two PTs covered in your report. In March 2017 the Rainforest Alliance evaluated the
implementation of the GSEP in PT Kartika Prima Cipta, PT Paramitra Internusa Pratama, and PT Persada Graha
Mandiri. In July-August 2017 GAR, in collaboration with Nestlé, the Danish Institute of Human Rights and TFT,
undertook a labour assessment of four mills supplying one of GAR’s refineries: PT SMART Tbk Belawan.
These independent assessments have highlighted opportunities for improvements and GAR is executing action
plans to close identified performance gaps in its own and in third party supplier operations.
With regards to the observations made by AMRC and Sawit Watch in your research report, GAR has
documented our responses and clarifications in the attached document, each covering different sections of
the report. Please find the GAR documents enclosed and general feedback as follows.
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GAR response to AMRC sections A-C
The report referenced a number of articles which include factual errors. For the latest update on GAR
plantations and landbanks, please refer to our publications, such as the Annual Report, Sustainability Report
and RSPO ACOP documents. Links and page references have been provided.
GAR response to AMRC sections D-E
The company designs its labour practices around the needs of workers from neighbouring communities, where
possible. For example, the majority of workers prefer casual work, where they enjoy time flexibility, such as
not working on Friday, Saturday and any other customary event/celebration. To accommodate this preference
the company offers seasonal work in plantation upkeep. For all our workers, we provide health assistance
through our clinics and treatments by external specialists upon recommendation by our medical doctors. For
our permanent workers, we cover their BPJS Kesehatan premium. For our casual workers, the company will
reimburse their premium. You will find clarifications on leave, health, PPE, tools, BPJS benefit, casual vs
permanent employment, wages and rice, and living conditions in the documents attached.
GAR response to AMRC sections F
We disagree with all of the report’s main conclusions. First and foremost, the main body of the report does not
mention any instances of child labour within GAR plantations, but instead refers to an incident within our
supply chain, specifically London Sumatera (subsidiary of Indofood Group). We are engaging with the supplier
and have stopped purchases. Within our operations, GAR is already providing the facilities and services for
children to flourish, such as formal schooling, after-school care, scholarships and sports facilities.
We also reject the report’s allegation of workers exploitation. In fact, we adjust our recruitment approach to
the employment needs of the community. As mentioned in a number of responses, we have labour
agreements in place with local communities, labour unions and local governments in accordance with
Indonesian regulations and the GSEP.
We would be happy to discuss our responses with you in more detail and look forward to seeing our
corrections and additional information incorporated into your revised report. GAR remains committed to
continuous improvement of our operations and welcomes dialogue aimed at securing a more sustainable palm
oil sector.
Best Regards,

Edy Saputra Suradja
Vice President Director
Cc:
Agus Purnomo – Managing Director Sustainability & Strategic Stakeholders Engagement
Anita Neville – Vice President Corporate Communications & Sustainability Relations
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LAMPIRAN 3
AMRC and Sawit Watch Response to GAR’s Clarification
Sections A-C

•
•

•

•

•

•

Clarification added for the phrase, “GAR is part of the Sinar Mas consortium
of businesses,” that GAR explained itself as consortium of business
Correction on the phrase “... this basically monopoly business is
problematic since it making difficult to hold Sinar Mas accountable as
a group for breaches committed by its subsidiaries,” into “this obscure
structure is problematic because ...”
Added further explanations in the footnote, we stated that “GAR also
clarified that it has independent and separate management with other
business under the Sinar Mas consortium. Thus GAR stated it has any
involvement with other company under Sinar Mas, such Asia Pulp and
Paper. Legally speaking, this clarification is true given independent
relations between companies under the Sinar Mas consortium. However,
this conglomeration basically under the same ownership, owned by Widjaja
Family, who should be holding the responsibility. Franky Oesman Widjaja
and Muktar Widjaja for example, aside from being part of GAR Board of
Directors, are also part of the Sinar Mas Land Board of Directors. See
GAR Annual Report 2016, pp. 11 and Sinar Mas Land Annual Report
2017, pp 14”
Added GAR clarification of number of planted area and landbank.
Originally, we use data released by Transformasi untuk Keadilan (TuK)
Indonesia, a Jakarta-based NGO that concerns on corporate finance and
environment. https://www.tuk.or.id/tycoons-in-the- indonesian-palm-oilsector/?lang=en
Correction on the GAR’s subsidiaries Central Kalimantan according to
GAR clarification, removing Agro Mandiri Perdana, Mitratama Abadi
Makmur and Prima Sentosa Pratama Putra
Related to Kalimantan Border Palm Oil Mega Project, we referred
to the data released by AIDEnvironment
in
April 2006, https://
friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/palm_oil_mega_
project.pdf. In its report, AIDEnvironment wrote, “In April 2005, the
Indonesian Sinar Mas group was reported by Indonesian media to have
agreed to invest US$ 500 million in the border oil palm project. The
group would develop the project in partnership with the CITIC Group
from China with whom Sinar Mas signed a contract during the visit of the
Indonesian vice- president Jusuf Kalla to Beijing in August 2005.”
It would be great if GAR could provide us further information/ clarification
related to the AIDEnvironment report above. We have added your clari65
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fication in the footnote, that “GAR clarified that neither GAR nor SMART
have ever been involved in that project.”
•

•

•

We also referred to NGO Joint Statement (Forest People Programme,
TuK Indonesia, Rainforest Action Network, Bruno Manser Fonds, Friends
of Earth, BankTrack, Friends of Siberian Forests, FERN, Facing Finance
and Urgewald) that citing Debtwire report about bond offering to GAR in
2014. Aside of this statement, The Guardian also published a news article
on this issue. You could also provide us further information/ clarification
related to this matter. Related links:
• https://www.banktrack.org/news/briefing_to_banks_and_
potential_investors_on_t
he_ongoing_risks_and_outstanding_
social_conflicts_in_the_palm_oil_agribusine ss_sector_golden_
agri_resources_gar_bond_offering
• https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/
apr/30/deforestation- land-grabs-banks-pension-funds-palm-oilcredit-suisse-mitsubishi
Correction on the phrase, “The company does not release information
of the other source of finance (bond, equity, etc) publicly,” into “The
company does not release detailed information on other sources of finance
(bonds, equity, etc.).” We had checked your Annual Report, both GAR and
SMART. However, we could not found any detailed information related to
the bond, equity and other source of finance aside the shareholders and
loans. It would be great if GAR could provide us more detailed information
on this matter.
We learned that GAR tries to put concern on social issue, in particular
those related to labour rights. On this matter, we try to ask the buyers to
take responsibility of ensuring the protection of workers’ rights and the
implementation of company’s policy in the practical level. We added your
information on the current GAR efforts to improve working condition in the
footnote.

Section D-E
•

•

On forced labour. According to our field finding, all of the casual workers
(buruh harian lepas/ daily workers) we interviewed stated clearly that
they are aspiring to be a permanent/ SKU worker. They also want to work
regularly, along with the rights as a permanent worker. We did not find
any statement that the casual workers are willing to remain as casual
workers because they have flexible working time.
Other information we collected through interview, the daily routine of casual
workers is working from Monday to Thursday (4 days/ week). However, the
routine strongly depends on the call to work by the supervisor. We see this
as an uncertainty for the workers, as they feel they cannot have sustainable
wage, and will affect their livelihood. Based on this field finding, we have
concluded that the workers are under uncertainty, not under flexibility as
you clarified.
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•

•
•

•

•

•

•

•

•

On Leave. 12 days Annual Leave, according to the interviewed workers,
only applied for Permanent/ SKU workers who have been working for 12
months. However, all of the permanent workers we interviewed stated that
it is hard for them to take leave for personal matters, such as to mourn the
deceased family or to attend family wedding. According to the workers, the
administrative process to take leave is too complicated and difficult.
Meanwhile, casual workers do not have rights to leave because their work
depends on the call to work from the supervisor.
On PPE. According to the interviewed workers, it is true that the company
provide PPEs in every year. However, if the PPEs are broken then the
workers have to provide it by themselves with their own money. As we
already wrote in the draft report, workers complain about the poor quality
of the PPEs provided by the company.
Our interviewed sprayer workers said that the protective goggles provided
by the company is not comfortable, it disturbed their vision during spraying
of pesticide, while for the protective suit they feels it also uncomfortable
and too hot.
On Working Tools. Based on our field findings, workers at Tapian Nadenggan
and Mitra Karya Agroindo only receive salary from the company, while
for the working tools and PPEs, they need to provide it by themselves.
Casual workers in Tapian Nadenggan are not provided PPEs for specific
area like the wetlands. Other type of work such weeding or uprooting, are
not provided PPEs and working tools.
On Harvester Working Tools. Harvest workers at Mitra Karya Agroindo that
we interviewed said that the company provide PPEs, like shoes, helmet and
gloves, but for galvanized pole it will be provided by a cost-sharing scheme
between workers and the company. Workers’ salary will be deducted to
pay for the galvanized pole. The deducted amount vary depends on the
agreement between the company and the workers. The same goes to the
provision of wheelbarrow tool. If the harvest workers want to have their own
galvanized pole, they have to spend IDR 800,000, with no cost sharing
with the company.
Meanwhile harvest workers at Tapian Nadenggan said that they have to
buy working tools by themselves using their own money. One of the workers
who have been working from August until November 2017, said that he
was never provided working tools. He had to buy harvesting sickle and pipe
that cost them IDR 1,100,000. In one time, our informant said that he
asked about the provision of working tools, but his supervisor said that the
company has no supply of the working tools in the warehouse.
On the BPJS. According to the workers, only permanent workers are
registered as beneficiaries of BPJS, while casual workers are not, although
in the working agreement it is clearly stated that casual workers are entitled
to social security. Whenever the casual workers need a healthcare, they
have to bear the cost by themselves.
The common working injury for the casual workers are cuts caused by
sharp tools. According to the workers, company does not provide treatment
cost for that kind of injury.
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

According to the interviewed workers, there was an accident happened in
2013 where the transportation truck for casual workers got toppled which
caused injury for the casual workers. However, the workers said that the
company did not take on the responsibility for the injury treatment.
On the Casual vs Permanent workers. Interviewed workers at Tapian
Nadenggan questioned why most of the casual workers are from local
community, while the company tend to give employ contractual/ PKWT
workers and permanent/ SKU workers for migrants. For the workers, this is
a discrimination.
According to the workers, in the end of 2016, Tapian Nadenggan in
Tanjung Parit Estate announced a policy that the company will only employ
local community who are between 25-50 years old. The company will not
accept workers who are above 50 years old and will terminate workers who
are above 50 years old.
According to the villager of Tanjung Rangas II, there were a total of 40
villagers that were terminated by the company.
In the early 2017, Tanjung Rangas II villagers organized protest in Tanjung
Paring Estate office and demand to the company to employ local community.
Such protest show that the company not prioritize employment for the local
community
On the AKAD workers. Harvesting is one of the main type of work in
plantation, or in other words part of the core business. According to
Indonesia Labor Law 13/2003 (UU Ketenagakerjaan 13/2003), contractual
workers (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ PKWT) cannot perform core
or permanent type of work (See Article 59). Labor recruitment by AKAD
scheme contradicts with the UU Ketenagakerjaan 13/2003, as the scheme
allows contractual workers to perform the permanent type of work.
On the working status conversion. Based on our field finding, some of
workers interviewed have been working between 2 – 13 years, and some
have been already working for more than 17 years. During interview, one of
the workers said that in 2014 casual workers sent letter to the company to
demand conversion status to permanent/ SKU. However, the workers never
had any response from company.
Our field finding thus show that the workers never chose to be casual
workers at their own. The company is the one who has authority to convert
working status for the workers to be a permanent.
On the external audit exclusion. Casual workers at Tapian Nadenggan said
that at the time the auditor team came to visit the plantation, the casual
workers who are also the local community were not given a job on that day
that made prevent them to meet with the auditor. One of the casual workers
who is also the spouse of permanent workers even were not allowed to go
outside of her house.
The interviewed workers said that they did not work for two days during
the auditor visit.
For the case in Mitra Karya Agroindo, we put your clarification that MKA
has not yet been certified. Thus, it makes sense that the workers never met
the auditor.
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On the bonus and allowance. Harvest workers in Tapian Nadenggan
who are employed under AKAD scheme said that their daily target is 55
bunches/ day. Harvest workers will receive bonus if they are able to achieve
more than target. Only when they are able to achieve the minimum target,
they will receive daily wage in according to the target.
Meanwhile in MKA, the daily target is 100 bunches for lowland area and
90 bunches for hilly area. If the achievement surpasses the daily target, the
harvest workers could receive bonus IDR 400/ bunch exceeding the target
On the rice deduction. Based on our interview with workers, SKU workers
said that if they could not meet the target, they will only receive basic
daily wage. If the SKU workers take annual leave, they can still receive rice
allowance. If the workers will take leave with any reason that annual leave,
they will not get any rice allowance
On living conditions, In the draft report, we had attached the picture of
water quality in workers housing at Mitra Karya Agroindo. Our picture
has clearly show the poor water quality. Interviewed workers at Tapian
Nadenggan also said that the water provided by the company is not safe
and potable for drinking. Workers usually have to buy clean and fresh water
for daily use (drinking, bath, and cooking)
On the Child Care. One of the interviewed worker said that in the clinic
facility provided by the company, there is no medicine for children. She also
said that when her child got sick and she took her child to the clinic, the
clinic staff said she needs to take her child to the Community Health Center
(Puskesmas) in Pembuang district.
One of the workers at MKA said that there is lack supply of painkillers
provided by the company. The same worker also said when he got work
accident (pierced by palm fruit spines) and asked for painkiller in the clinics,
the staff said there was no stock of painkillers.
It is true that company provides schools, not only for workers but also for
common villagers. Workers also said that company provide school bus free
of charge. According to the workers, there is a policy that prohibit workers
to bring their children to the field, because company has already provided
Child Care. However, casual/ BHL workers could not take their children to
the Child Care, because it is not allowed by the company.
On child labor. It is true that we did not find any child labor in Tapian
Nadenggan and MKA plantations. We have our concerns on the matter
of child labor and we appreciate how GAR tries to prevent child labour.
However, we accept your feedback on the child labour matter and agree to
remove it from the recommendations.
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