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ABSTRAK 

 
Skripsi ini berjudul “Sejarah Perekonomian Buruh di PTPN V Bukit 

SelasihKabupaten Indragiri Hulu Riau 1998-2016”. Penulis ini menerapkan 

tentang sejarah Ekonomi Buruh PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih yang 

terdapat di  Provinsi  Riau Kabupaten  Indragiri  Hulu  Kecamatan  Rengat   Barat, 

penulisan ini memiliki  kajian  Sejarah  Sosial  Ekonomi  yang  meliputi kehidupan 

Buruh dan keluarganya serta  cara  bertahan hidup buruh dalam memenuhi  

kbutuhan  hidupnya  selama  bekerja  di Perusahaan. 

Penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap 

yaitu Heuristik, Kritik, interpretasi, dan historiografi tahanp pertama adalah 

mengumpulkan sumber yang dilakukan melalui studi kepustakaan, studi 

kearsipan, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada  

narasumber  sebagai  metode sejarah lisan,  melalui  tahapan-tahapan  tersebut  

penulisan ini bersifat deskriptif-analitis dalam urutan waktu yang kronologis. 

PT. Perkebunan Nusantara V  Bukit  Selasih  merupakan salah satu 

cabang PT. Perkebunan Nusantara V Pekan Baru, yang sebelumnya merupakan 

PT. Perkebunan IV Gunung Pamela. Pada tahun 2000 terjadi pemindahan 

karyawan dari PTP IV Gunung Pamela Unit Binio sebanyak 46 orang yang 

mana buruh-buruh ini harus memulai dari golongan terbawah dan harus tinggal 

di barak selama setahun di karenakan tidak memiliki tempat tinggal. 

Perkebunan memberikan perubahan dalam kehidupan buruh, walaupun 

kesejahteraan buruh sederhana dengan penghasilan yang pas-pasan, namun 

dengan adanya sedikit usaha dalam mengakali kehidupan buruh dapat 

memenuhi kebutuhan dan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang  

perguruan tinggi, semua tergantung jika ada niat,  perusahaan  juga  membantu 

dalam beberapa bagian untuk menyekolahkan anak- anak karyawan dengan 

memberi Uang makan, dan uang bensin selama anak tersebut sekolah. Di sini 

kita  dapat  melihat bagaimana cara buruh memenuhi  kebutuhannya  selama  

bekerja di PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih. 
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