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Kontribusi Vs Ironi

• Saat ini Indonesia memiliki 16,1 juta hektar perkebunan 
kelapa sawit, dengan rencana ekspansi mencapai sekitar 
sekitar 20 juta hektar lahan, yang telah dialokasikan –
tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan 
Papua

• Indonesia menargetkan produksi CPO sampai 40 juta ton 
/tahun pada tahun 2020

• Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) sendiri 
mencanangkan Visi Sawit Indonesia 2045 dengan salah satu 
target, produksi CPO hingga 60 juta ton per tahun

• Konsumsi dunia terhadap minyak sawit setiap tahun terus 
meningkat dan diperkirakan akan mencapai 50 juta ton pada 
tahun 2030

• Massifnya ekspansi perkebunan sawit didukung oleh upah 
buruh dan sewa lahan yang murah

• Minyak sawit merupakan salah satu penyumbang devisa 
terbesar di Indonesia dengan nilai Rp 250 triliun setiap 
tahunnya

• Pemerintah Indonesia terus memberikan fasilitas penunjang 
seperti peraturan perundangan, pinjaman lunak, land 
amnesty dan insentif fiskal.



Diskriminasi dan Kekerasan Kasat Mata di Sawit
• Sejarah kelam kerja paksa di perkebunan sawit pada masa 

Belanda, perempuan sebagai prostitusi

• Peran buruh di sektor perkebunan dibagi berdasarkan gender, 
dimana laki-laki lebih terfokus perannya pada pemanenan 
kelapa sawit, sementara perempuan terfokus pada 
perawatan seperti penyemprotan pestisida, mengumpulkan 
biji-bijian yang lepas, dan juga membersihkan semak dari 
semak belukar dan pemupukan. 

• Perempuan yang bekerja di perkebunan sawit seringkali 
dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat 
dipengaruhi oleh keberadaan perempuan yang bertugas 
menyemprot atau membantu panen.

• Fenomena perekrutan keluarga buruh untuk mengurus 
perkebunan dengan paradigma heteropatriarkis semakin 
melanggengkan subordinasi tersebut.

• Seringkali buruh perempuan ini bersifat sebagai asisten dari 
suaminya yang merupakan buruh laki-laki untuk perkebunan.

• Status buruh perempuan di perkebunan sawit adalah buruh 
harian lepas (BHL). Mereka seringkali mendapatkan upah 
rendah, atau tidak dibayar sama sekali karena penghasilannya 
digabung bersama upah suami. 

• Mereka direkrut tanpa kontrak kerja dan tidak mendapat 
akses BPJS di lingkungan kerja yang sangat berbahaya. 

• Mereka juga jarang sekali mendapat cuti haid dan hamil

Kerentanan terhadap Kekerasan berbasis gender:

• Kasus kekerasan seksual dan femisida kepada buruh 
perempuan.

• Ancaman kesehatan buruh perempuan: mengalami radang 
paru-paru, matanya buta karena terpapar pestisida, ancaman 
keusakan reproduksi perempuan

• Kolonialisasi gender sebagai jasa prostitusi untuk orang 
Belanda



Indonesia dalam Global Slavery Index 2018



Buruh Perempuan Bekerja Tidak Layak di 
Pengolahan Ikan
• Mayoritas pekerja di sektor pengolahan perikanan 

merupakan perempuan.

• Buruh perempuan di sektor industri pengolahan 
perikanan masih belum terpenuhi hak-haknya. 
Mereka juga bekerja dengan kondisi tidak layak.

• Banyak buruh perempuang yang bekerja dengan 
sarana pelindung yang minim.

• Perempuan itu bekerja dengan target yang tinggi, 
targetnya tidak manusiawi. Akibatnya, mereka 
umumnya tak memiliki banyak waktu luang baik itu 
untuk istirahat, makan-minum maupun pergi ke 
kamar kecil.

• Ada perjanjian tidak tertulis yang mengharuskan 
para pekerja perempuan ini tak boleh hamil. 
Mereka juga diharuskan menjalani tes urin pada 
waktu tertentu.

• Tidak ada cuti haid



Rekomendasi
• Pemerintah harus memastikan instrumen 

hukum untuk perlindungan pekerja 
perempuan di sektor rentan

• Pemerintah harus mengintegrasikan 
perspektif adil gender dan GEDSI dalam 
instrumen pengawasan ketenagakerjaan

• Hasil investigasi beragam institusi tentang 
situasi perempuan di perkebunan sawit dan 
pengolahan perikanan mesti ditindaklanjuti 
secara serius

• Penting dibangun desk, call center dan 
layanan cepat untuk kasus kekerasan seksual 
dan kekerasan berbasis gender lainnya di 
sektor kerja yang rentan bagi pekerja 
perempuan

• Media memiliki peran penting untuk 
mengangkat, mendorong pemerintah dan 
mengedukasi publik

• Pemerintah, pengusaha dan Serikat pekerja 
terus menerus menguatkan dialog soasial 
yang adil gender  


