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BAB V 

 
 

KESIMPULAN 

 
 

PT Perkebunan Nusantara V Bukit Seasih Merupakan salah satu 

Unit dari PT Perkebunan Nusantara V yang berada di Pekanbaru, pada 

awalnya PT. Perkebunan Nusantara  V  merupakan PTP IV Gunung 

Pamenla Unit Bukit Selasih , yang mana Setelah terjadi pemisahan di 

seluruh Indonesia berubah menjadi PT. Perkeebunan Nusantara V 

Pekanbaru Unit Bukit Selasih, Perusahaan ini merupakan salah satu yang 

mengelolah karet. 

Perusahaan ini menerima bahan mentah dari kebun inti dari Air 

Molek dan Petani PIR di sekitar. Hasil olahan akan di export keluar negeri 

setelah melalui uji laboratorium pabrik. Upah karyawan di PT. Perkebunan 

Nusantara V Bukit Selasih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih 

kurang, demi memenuhi kebutuhan mereka biasanya karyawan akan 

mencari pekerjaan di luar. 

Hubungan buruh dengan pemimpin, hubungan buruh dengan buruh, 

dianggap sebagai kelompok sosial, yang mana  buruh dan pemimpin 

terdapat perbaedaan kasta, yang mana pemimpin dapat berbuat seenaknya 

dalam mengangkat orang- orang yang dekat dengannya tanpa 

memperdulikan prestasi. 
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Interaksi yang dilakukan buruh dalam garis besar tidak masalah, mereka 

melakukan interaksi baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan 

namun lebih dekat dengan orang sekampung. 

Kehidupan sosial yang terjalin di PT. Perkebunan Nusantara  V  

Bukit  Selasih  telah  terjadi  sejak  lama yang mana memiliki 

stratifikasi sosial, dilingkup kerja maupun di kehidupan 

masyarakat buruh, praktik korupsi dan nepotisme sering terjadi di PT. 

Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih dimana kenaikan pangkat karyawan 

dan pemindahan tugas tergantung dari siapa atasan yang menjabat, jika ada 

salah seorang karyawan yang menjadi saudara dari atasan, dapat di 

pastikanakan di pindahkan keposisi yang lebih baik, dan jika tidak di 

pindahkan keposisi yang baik maka dalam kenaikan golongan akan ada 

kenaikan signifikan, dalam praktik korupsi juga sering terjadi di mana pada 

bagian timbangan ada beberapa oknum yang mencatat laporan yang tidak 

sesuai dengan apa yang diatimbang yang mengakibatkan kerugian 

perusahaan 

Kehidupan perekonomian Buruh PT. Perkebunan Nusantara V 

Bukit Selasih cukup sederhan, hal ini tergantung dari  banyak atau tidak 

getah masuk keperusahaan, apabila getah tidak adamasuk maka pekerja 

hanyamen dapatkan gaji  pokok  yang  tidak akan dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga  sehari-hari  karena pendapatan gaji terbesar adalah 

preminya. Dengan penghasilan ini mereka dapat menyekolahkan anak 

mereka hingga 
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kejenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi, perusahaan juga 

memberkan tunjangan kepada anak-anak karyawan yang bersekolah 

berupa uang saku dan uang transtport. 

Ada juga orang tua yang yang tidak mampu membiayai anaknya 

sampai keperguruan tinggi karena tidak mampu menanggung biayanya, 

kehidupan karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih ada 

suka dan duka, jika tidak berpandai-pandai dalam mengakali pendapatan 

tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluaga. 

 


