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BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

Pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Fetty Mina Jaya (FMJ) mulai dibangun pada tanggal 26

april 2003 dan diresmikan pada tanggal 02 februari 2005 oleh Bapak. IR. Pardamean Siahaan

dan disaksikan oleh Bupati Siak Bapak Arwin

Namun pada Tahun 2013 PT. Fetty Mina Jaya yang di bawah naungan monrad grup

mengalami masalah financial, dan berbagi saham denggan piha lain yaitu pt tekmindo, maka

nama PT. Fetty Mina Jaya berubah menjadi PT. Nusa Nabati Indonesia (PNNI). Berdasarkan

Akta Notaris Holomon Siahaan. SH. Tanggal 25 Desember 2013 No.100 PT. Fetty Mina Jaya

resmi berganti nama menjadi PT. Persada Nusa Nabati Indonesia (PNNI).

Ruang lingkup perusahaan adalah menyelengarakan usaha perkebunan kelapa sawit

terpadudengan unit pengolahan menjadi minyak sawit  (CPO) dan inti sawit.

Pabrik Mill Kelapa Sawit (PMKS) PT. Persada Nusa Nabati (PNNI) berlokasi di Desa

Lukut Kampung Jawa Bukit Indah Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi

Riau, adapun batas – batas PMKS PT. Persada Nabati Indonesia adalah sbb:

Sebelah utara berbatasan dengan sunggai ukai

Sebelah selatan berbatasan dengan  lahan masyarakat

Sebelah  Barat  berbatasan dengan  lahan masyarakat

Sebelah  timur berbatasan dengan  lahan masyarakat

Bidang bidang usaha

1. Timbangan
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Fungsi : timbangan menimbang produk yang masuk dan keluar dari PMKS (TBS, CPO,

Karnel, Cangkang dll)

2. Sortase

Funsi : Menyotir mutu tandan buah sawit segar

3. Loading ramp

Fungsi : Pengaturan proses didtribusi TBS kedlam lori untuk perebusan

Bagian loading ramp

a. Capstein, menarik lori untuk didistribusikan ke sterilizer

b. Transfer, charge memindahkan lori yang berisi TBS dari tempat pengisian lori

kejalur sterilizer

4. Sterilizer

Fungsi ; Merebus TBS

Bagian sterilizer

a. Inlet, memasukkan uap  (steam)

b. Exhoust, pembuangan uap (steam

c. Condensate, pembuangan air didalam bejana sterilizer

5. Tipeler

Bagian tipeler

a. capstain, menarik lori dari dalam sterilizer

b. tippler, menuang ori yang berisi TBS masuk dari sterilizer ke drum tireser

c. drum tireser, memisahkan atau merontokkan brondolan dari tandan kosong

(tangkos)

d. horizontal conveyor, alat untuk membuang tangkos ke pembuangan tangkos
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e. elevator, mendistribusikan brondolan dari drum treser ke digester

6. Digester dan Press

Fungsi Digester : Melumatkan daging buah terpisah dari biji dan memudahkan

pengerjaan press

Fungsi Press : memperkecil kehilangan minyak dalam ampas

Bagian dari Digester dan Press

a. hidrolik pump, memaju mundurkan screew press

b. vibrating, memisahkan minyak dan sludge dari ampas (fiber) yang lolos dari press

7. Kernel

Bagian-bagian dari Kernel

a. Depericarper, memisahkan fibre dengan nut

b. Fibre cyclone, menghisap fibre untuk didistribusikan ke Boiler

c. Riplle Mill, memecahkan nut menjadi cangkang dan biji (inti)

d. Claybath, memisahkan cangkang dengan biji (inti), menggunakan sodium

carbonate.

8. Clarifikasi

Bagian dari Clarifikasi

a. Centrifuse, memisahkan minyak dari air dan kotoran

b. Crude Oil Tank (COT), mengendapkan partikel-partikel berat yang larut dan lolos

dari vibroling

c. Oil Setting Tank (OST), mengendapkan kotoran-kotoran yang masih terdapat dalam

minyak

d. Desander, alat untuk membuang pasir-pasir halus yang terdapat dalam sludge
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e. Nozzle, alat pengatur pengeluaran minyak dari ruang berputar di dalam contrifuse

f. Purifier, mmemurnihkan minyak dari kotoran

g. Stork, tempat penyimpanan CPO

B. Perjanjian Kerja antara PT. Fetty Mina Jaya dengan Pekerja

Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Fetty Mina Jaya yang berkedudukan di Desa

Lukut Kampung jawa Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang diberi judul “Surat Kesepakatan

Kerja”, yang berisi kesepakatan mengenau upah, masa percobaan kerja, kewajiban, tata tertib,

hak, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan.

Kesepakatan atau perjanjian kerja yang dibuat pada PT. Fetty Mina Jaya pada prinsipnya

dibuat secara perorangan dan tidak secara kelompok. Sehingga perjanjian atau kesepakatan yang

dibuat tersebut pertanggungjawabannya adalah secara perseorangan, bukan atas nama

perusahaan pengirim atau penyedia jasa pekerjaan.

Secara keseluruhan kesepakatan kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut adalah

sudah dibuat secara baku dan untuk semua orang secara pribadi yang bekerja pada PT.Fetty

Mina Jaya. Oleh karena itu setiap pekerja sudah dipersiapkan surat kesepakatan kerja tersebut

untuk ditanda tangani.

Di sini terlihat bahwa perjanjian yang disepakati tersebut seakan-akan dipaksakan karena

isinya sudah sesuai dengan tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Di samping itu perjanjian

yang disepakati tersebut kurang memperhatikan asas-asas dalam perjanjian, di antaranya adalah

asas keterbukaan dan tidak memihak kepada seseorang.

C. Hak dan Kewajiban Pekerja

Hak-hak pekerja antara lain adalah keselamatan kerja merupakan salah satu hak

pekerja/buruh yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun
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2003. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem

managemen perusahaan.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem

manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,

pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi

pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.1

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan

pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan,

pengobatan dan rehabilitasi. Begitu pentingnya keselamatan kerja ini bagi tenaga kerja, maka

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dalam Pasal 86 ayat (1), yaitu :

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Moral dan kesusilaan dan

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusiaserta nilai-nilai agama.

Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja yang dimaksud adalah keselamatan kerja dalam

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di

udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan tersebut di atas berlaku di dalam tempat kerja tertentu, seperti yang diatur

dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

1 Pejelasan Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



19

Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana :

a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,perkakas, peralatan atau

instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau

peledakan.

b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan

atau barang, yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan

infeksi, bersuhu tinggi.

c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran

rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan-bangunan pengairan,

saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan

pekerjaan persiapan.

d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,

pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan

kesehatan.

e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam

lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau di

dalam bumi, maupun didasar perairan.

f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui

terowongan, di permukaan air dalam air maupun di udara.

g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau

gudang.

h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.

i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.
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j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah.

k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena

pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting.

l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang.

m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas,

hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara atau getaran.

n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.

o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon.

p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset dan observasi

dengan menggunakan alat teknik.

q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik,

gas, minyak atau air.

r. Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang

memakai peralatan, instalasi listri atau mekanik.

Sedangkan kewajiban pekerja antara lain adalah:

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya.

2. Melaksanakan pekerjaannya sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin

dari pihak pengusaha/perusahaan.

3. Mentaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Mentaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat majikan apabila

pekerja tinggal disana.

5. Melaksanakan tugas dan kewajibannya secara layak.

6. Membayar ganti rugi atau denda.
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7. Kewajiban lain yang dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian

kerja bersama, dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang berlaku.2

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga

disebutkan kewajiban pekerja/ buruh adalah sebagai berikut:

1. Tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

2. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

3. Melaksanakan mogok kerja dan/atau mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja

dengan tidak melanggar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa wewenang pekerja sebagaimana

yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih luas dari pada Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, maka patokan untuk mendapatkan uang jasa

harus berhadapan langsung dengan pengurus perusahaan.

2Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009),
h.47


