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Abstrak. Salah satu pusat  pertumbuhan ekonomi utama di koridor Kalimantan adalah perkebunan kelapa sawit yang 
merupakan sektor unggulan penyerap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi tenaga pada 
industri kelapa sawit dari sisi SDA dan SDM yang merupakan penduduk lokal yang berada di wilayah sekitar industri 
kelapa sawit dan SDM berasal dari siswa yang berpotensi menjadi pasokan tenaga kerja terdidik. Pengumpulan data  
primer dilakukan dengan  wawancara langsung, wawancara mendalam (FGD), observasi, dan  dokumentasi. Data 
sekunder diperoleh dari dinas terkait. Sumber daya alam Kalimantan Selatan berpotensi tinggi untuk menyerap tenaga 
kerja pada industri kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya alam Kalimantan Selatan memiliki 
potensi yang tinggi untuk menyerap tenaga kerja di industri kelapa sawit. Kalimantan Selatan memiliki perkebunan 
kelapa sawit mencapai 272.5008,17 ha. Rencana pengembangan kelapa sawit 756,785.31 ha (izin lokasi/proses HGU) 
dan 350.209,81 hektar (HGU). Ada 70 perusahaan, 26 pabrik yang beroperasi, Tujuh pabrik kelapa sawit sedang 
dibangun dan 2 pabrik minyak goreng.  Dilain fihak pada sentra industri kelapa sawit, potensi pasokan tenaga kerja  
terdidik  yang berasal SLTA sebanyak 116,894 siswa, yang berasal dari pendidikan menengah vokasi (SMK) sebanyak 
28,183 siswa.  91%  dari siswa  tersebut ingin langsung bekerja dan 95% diantaranya berminat bekerja di perkebunan 
kelapa sawit. Masyarakat lokal yang bekerja pada industri kelapa sawit sebagian besar hanya sebagai buruh dengan 
pendapatan yang rendah dibawah US $2 perkapita/hari, dengan pendidikan SD/SMP, pendidikan  tinggi  hanya 8,89 %. 

 
Kata Kunci: pekerja, pemberdayaan, pendidikan, industri, sawit 

 
 

1. PENDAHULUAN  
 
Persaingan ketat diberbagai bidang pada era 

globalisasi saat ini menuntut semua pihak untuk 
menyiapkan diri dalam segala hal agar tidak tersisih 
dalam persaingan. Salah satu faktor penentu utama 
agar bisa bersaing di era global saat ini adalah 
harus tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/ 
tenaga kerja yang kompeten. Kebutuhan akan 
tenaga kerja dalam industri, berkembang sesuai 
dengan perkembangan industri tersebut.  

Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) diselenggarakan 
berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada 
maupun yang baru. Di Kalimantan, sektor 
perkebunan kelapa sawit merupakan sektor 
unggulan non migas. Sektor ini juga merupakan 
sektor unggulan penyerap tenaga kerja.  
Diharapkan efek positif dari perluasan 
pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan 
oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh 
wilayah Nusantara termasuk masyarakat lokal 
Kalimantan Selatan. Menurut Syahza (2011), 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di 
pedesaan membuka peluang kerja bagi masyarakat 
pedesaan dan pembangunan perkebunan kelapa 

sawit dapat meningkatkan perekonomian pedesaan.  
Namun di Kalimantan Selatan, perkembangan 
industri kelapa sawit yang pesat belum banyak 
menyentuh/ meningkatkan kesejahteraan bagi  
masayarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi 
industri tersebut  Hasil penelitian Budi, et al. (2012) 
menunjukkan bahwa  keikutsertaan penduduk lokal 
sebagai tenaga kerja cukup rendah yaitu hanya 
2,18% yang menduduki jabatan manager dan 
21,77% untuk  supervisor, dan cukup tinggi 51,49% 
pada level operator, tetapi pada level operator itu 
didominasi 67,95% berpendidikan SD-SMP.   

Pendidikan merupakan solusi tepat untuk 
meningkatkan kompetensi SDM. Untuk menyiapkan 
hal tersebut perlu dianalisis potensi dan kebutuhan 
secara komperhensif dari sisi masyarakat, industri, 
dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lokasi 
industri tersebut.     Peran serta dunia industri dalam 
merumuskan dan penyusunan kurikulum serta 
keterlibatannya dalam proses belajar mengajar 
akan sangat menunjang outcome siswa yang 
dihasilkan.  Diharapkan outcome yang dihasilkan 
sesuai dengan yang diinginkan oleh industri dan 
bisa langsung bekerja di industri tersebut.   

Peningkatan peran masyarakat lokal sebagai 
tenaga kerja, diharapkan dapat mengatasi masalah 
hasil indept interview pada hasil penelitian 
sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya 
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keterlibatan masyarakat lokal dalam industri kelapa 
sawit dapat memicu kecemburuan sosial .   

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis secara komperhensif dari sisi industri, 
masyarakat lokal, dan dunia pendidikan untuk 
memberdayakan masyarakat lokal dengan 
pendidikan vokasi berbasis industri kelapa sawit.    
Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini 
adalah 1) analisa potensi SDA yang ada di seluruh 
kabupaten  di Kalimantan Selatan; 2) dari sisi 
masyarakat: menganalisis kekuatan, permasalahan, 
peluang, dan tantangan yang dipunyai oleh 
masyarakat lokal;  3) pemetaan  potensi pasokan 
tenaga kerja pada industri kelapa sawit. Dengan 
penelitian ini, memberikan masukan dan dasar 
kajian  kepada pemerintah untuk memfasilitasi 
adanya Pendidikan Vokasi sesuai  dengan yang 
dibutuhkan oleh industri kelapa sawit dengan 
peserta didik berasal dari masyarakat lokal, 
sehingga dihasilkan tenaga kerja dari masyarakat 
lokal dengan kompetensi sesuai yang dibutuhkan 
industri. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian metode survai menggunakan 
instrumen kuesioner sebagai alat pengumpul data 
yang utama.  

Survei dilakukan di 3 (tiga) kabupaten yang 
ada di wilayah sentra industri kelapa sawit yaitu 
kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan 
Kotabaru. Responden dari survey ini adalah 
Masyarakat di sekitar perusahaan, siswa SMK 
minat bidang perkebunan dan mahasiswa pertanian 
sebagai SDM pada industri hulu. Untuk SMK 
responden berasal dari  siswa kelas 1, 2dan 3  dan 
Angkatan 2010, 2011 dan 2012 untuk PT.   
Penelitian dilaksanakan selama 10 bulan pada 
tahun 2014. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive random sampling. 
Menurut Gay (1976) untuk penelitian deskriptif 
dengan populasi yang relatif kecil jumlah sampel 
yang diambil minimal 20%.  Data yang dikumpulkan 
untuk penelitian ini berupa data primer dan data 
sekunder.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik a) kuesioner, b) observasi, c) 
wawancara mendalam (in depth interview), dan d) 
dokumentasi  

Untuk penelitian dari sisi masyarakat, Jumlah 
sampel yang diambil, 150 responden yang tersebar 
pada lima desa (masing-masing desa sebanyak 30 
responden). Untuk focus group discussion (FGD) 

dilaksanakan sebanyak 5 kali, yakni satu kali pada 5 
desa. Masing-masing kelompok diskusi terdiri atas 
6-12 orang, dipilih secara sengaja (purpusive) 
terutama yang dianggap mampu untuk memberikan 
masukan atau partisipasi dalam diskusi.  Unsur 
peserta diskusi meliputi aparat desa/RT, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan 
perempuan. FGD terakhir  untuk semua komponen 
mengundang masyarakat asal sekitar industri 
kelapa sawit, instansi terkait, dan perusahaan besar 
kelapa sawit  Kegiatan ini bertujuan untuk menggali 
data secara komperhensif. 

Data potensi SDA diambil dari instansi terkait 
di sentra kelapa sawit.  Potensi sumber daya alam 
meliputi industri hulu sampai ke hilir yaitu luas areal 
perkebunan (produktif, potensial dan HGU), jumlah 
pabrik CPO, minyak goreng dan proyeksi tahun ke 
depannya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Survei sumber daya alam kelapa sawit di 

Kalimantan selatan menunjukkan bahwa jumlah 
kebun kelapa sawit secara keseluruhan adalah 
272,508.17 ha dengan 70 perusahaan perkebunan 
besar kelapa sawit. 60,447.00 ha tanaman belum 
menghasilkan dan 212,061.17 ha tanaman 
menghasilkan.  Berdasarkan status lahan, yang 
mempunyai ijin lokasi seluas 756.785,32 Ha, yang 
sudah dimanfaatkan sebagai perkebunan adalah 
272.508.17 Ha, 350.209,81 Ha berupa Hak Guna 
Usaha (HGU)  dn 116.081,03 berupa pan B yang 
masih dalam perencanaan. Jadi masih ada 
290.584,48 Ha yang masih tersisa dan ini bisa 
digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. 

Jumlah perusahaan terbanyak berada di 
Kabupaten Kotabaru (20 perusahaan), dan yang 
paling sedikit ada di kabupaten Banjar (3 
perusahaan).   Dari 13 Kabupaten kota yang ada di 
Kalimantan Selatan, ternyata kota Banjarmasin dan 
kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah tidak terdapat perusahaan perkebunan 
kelapa sawit,  

Industri hilir kelapa sawit di Kalimantan 
Selatan, berkembang cukup pesat pada tahun 2013 
ada 33  Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  dengan rician 
26 pabrik yang sudah operasional dan sisanya 7 
pabrik dalam tahap pembangunan.  Tujuh pabrik 
tersebut 1 PKS di Kabupaten Banjar, 1 PKS di 
kabupaten Tapin, 1 PKS di Kabupaten PKS di 
bkabupaten Hulu Sungai Selatan. 2 PKS di Kab. 
Tanah Laut, 1 PKS di tanah bumbu, dan  1 PKS di 
Kab. Batola. Dari 26 PKS kapasitas yang 
mempunyai ijin dan kapasitas ter pasang adalah 
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1530 ton/jam.  Rata rata produksi untuk semua  
PKS adalah 21.611.962,72 ton CPO / bulan  dan 
1,905,750.60 ton kernel oil / bulan.  Pabrik Minyak 
Goreng Kelapa Sawit terdapat 2 buah yaitu di desa 
Tarjun Kabupaten Kotabaru dan di desa pulau laut 
kabupaten Kotabaru.  

Dari data  ketersediaan, kesesuaian lahan dan 
perijinan yang telah ada, Kalimantan Selatan masih 
memiliki peluang yang besar untuk 
mengembangkan industri kelapa sawit jika didukung 
oleh kebijakan dan strategi yang tepat, jaminan 
keamanan berusaha, penyediaan sumber dana 
yang memadai serta didukung oleh SDM yang 
kompeten.  Kebijakan yang belum sepenuhnya 
mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua 
pemangku  kepentingan dapat memicu sejumlah 
masalah bahkan konflik antar pihak-pihak  yang  
berkepentingan  dan  terkena  dampak langsung 
maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang 
dibuat pemerintah melalui kajian yang 
komprehensif. Salah satu upaya untuk mengatasi 
hal tersebut adalah memberdayakan masyarakat 
lokal yang tinggal di sekitar industri kelapa sawit 
dengan meningkatkan kompetensinya melalui jalur 
pendidikan.  

Tiga perkebunan terluas di Kalimantan 
Selatan  berada di kabupaten Kotabaru yaitu 
116,471.79 ha, kemudian Kabupaten Tanah Laut 
42,175.47 ha. dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 
30,680.68 ha. Penduduk yang tinggal di Kabupaten 
Kotabaru adalah 302.982 orang, tidak jauh berbeda 
dengan  kabupaten Tanah laut 308. 510 orang dan 
Kabupaten Tanah Bumbu 295.032 orang. 
Kepadatan penduduk pada masing masing daerah 
tersebut adalah 31, 79 dan 58, orang / km dengan 
kepadatan penduduk per desa 1429, 2195 dan 
1985 orang.  Dari data tersebut terlihat Kabupaten 
Kotabaru memiliki jumlah lahan perkebunan kelapa 
sawit terluas dan jumlah perusahaan besar 
terbanyak dan sudah memiliki 2 buah pabrik minyak 
goreng namun hanya ditinggali oleh   penduduk 
dengan jumlah relatif kecil dan kepadatan penduduk 
yang rendah.  Sedangkan Kabupaten Tanah laut 
memiliki jumlah kebun agak kurang tetapi jumlah 
penduduk yang lebih banyak dan lebih padat. 
Jumlah penduduk yang bersekolah  di Kalimantan 
selatan adalah. 109,870 orang murid SLTP dan 
116,894 orang murid SLTA.  

Jumlah murid SLTP dan SLTA di daerah 
sentra industri kelapa sawit hampir sama yaitu 
sekitar 19,692  - 21,824 orang. Jumlah sekolah juga 
tidak jauh berbeda yaitu di Tanah Laut ada 69 unit  
SLTP, dan 28 unit SLTA.  Di Tanah Bumbu ada 78 

unit SLTP dan 31 unit SLTA. Di Kotabaru ada 69 
unit SLTP dan 36 unit SLTA. (Gambar 1.) 

 
Gambar 1. Sebaran jumlah murid pada masing masing 

kabupaten di Kalimantan Selatan 

 
Partisipasi penduduk untuk bersekolah pada 

tahun 2013 tregambar pada  Angka Partisipasi 
Murni (APM) penduduk untuk Sekolah Dasar di 
seluruh kabupaten relatif tinggi berkisar 92,02% di 
Kabupaten Balangan dan 94,73% di Kabupaten 
Tabalong.  APM untuk SMP berkisar antara 60,88% 
di Kabupetan Hulu Sungai Utara sampai 74,00% di 
Kabupaten Kotabaru.  APM untuk SMA adalah yang 
paling rendah dari semua tingkatan pendidikan APM 
untuk SMA yang terrendah ada di Kabupaten Tapin  
32,87% dan yang tertinggi di Kota Banjarbaru yaitu 
59,04%  (BPS Prov. Kalimantan Selatan, 2013). Hal 
ini menunjukkan partisipasi penduduk kelompok 
usia standar  SMA di jenjang pendidikan yang 
sesuai dengan standar tersebut masih rendah.  

Hasil analisa terhadap siswa menunjukkan 
bahwa minat siswa memilih SMK sebagai sekolah 
lanjutan adalah 91% atas keinginan sendiri.  
Selebihnya 7% atas anjuran orang tua dan 1%  
lainnya seperti atas saran teman .  Kesadaran siswa 
untuk masuk SMK ini dilandasi oleh alasan  ingin 
langsung bekerja yaitu sebanyak 92%. Hal ini 
sesuai dengan UU no. 20 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, yaitu SMK merupakan 
pendidikan lebih mengutamakan pengembangan 
kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja 
dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di 
lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan 
mengembangkan diri di kemudian hari.  Dengan 
kata lain bahwa SMK berperan dalam menyiapkan 
peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara 
mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang 
ada 

Konfirmasi atas keinginan langsung bekerja 
pada siswa SMK bidang perkebunan ternyata  ada 
yang bekerja  dengan berwirausaha di bidang 
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perkebunan yaitu sebesar 10%. Selebihnya 61% 
bekerja tidak dengan berwirausaha. Setelah lulus 
ternyata ada 29% siswa yang ingin studi lanjut 
dengan alasan ingin mendapatkan kedudukan yang 
lebih layak pada saat bekerja nanti.  Kendala biaya 
nampaknya merupakan salah satu alasan pilihan 
untuk studi lanjut.  Hal ini terlihat dari hasil analisis 
menunjukkan bahwa siswa yang ingin studi lanjut 
adalah siswa yang pada saat di SMK mendapatkan 
beasiswa. Sebagian lainnya adalah siswa yang 
orang tua nya mampu (bekerja di perusahaan 
batubara, sawit, atau berdagang dengan tingkat 
pendidikan terakhir SMP/SMA). 

 

 
Gambar 2. Sebaran jumlah sekolah pada masing masing 

kabupaten di Kalimantan Selatan 
 

Tabel 1. SMK di Provinsi Kalimantan Selatan dengan 
keahlian perkebunan 

 

 
Berdasarkan data tingginya minat generasi 

muda yang berasal dari masyarakat lokal dan 
berpendidikan vokasi menengah untuk bisa bekerja 
di perusahaan kelapa sawit di daerahnya, dapat 
dijadikan proyeksi bahwa pada masa yang akan 
datang pasokan tenaga kerja lokal terdidik pada 
industri kelapa sawit akan lebih banyak.  Harapan 
yang ingin dibangun adalah meningkatnya 
pemerataan kesejahteraan dan pembangunan 
ekonomi Indonesia terutama di daerah dengan 

potensi alam yang mendukung selaras dengan 
pembangunan industri.  Untuk terwujudnya hal 
tersebut, sangat diperlukan dukungan fihak 
pengambil kebijakan dan dunia industri.   Hal ini 
terkait dengan hasil penelitian terdahulu (Budi et al., 
2011) menunjukkan bahwa tenaga kerja dari 
masyarakat lokal di perusahaan sangat rendah 
pada level supervisor dan manager dan ada 68% 
tenaga kerja buruh dari masyarakat lokal dengan 
tingkat pendidikan tertinggi SD/SMP.    

Hasil indept interview terhadap guru 
menunjukkan bahwa untuk memiliki konektivitas 
dengan perusahaan besar kelapa sawit di daerah 
tersebut cukup sulit.  Sehingga  kompetensi kelapa 
sawit tidak bisa direalisasi dengan baik dalam 
materi pembelajaran.  Hal ini berdampak pada 
tingkat kompetensi lulusan. Hasil penelusuran pada 
masyarakat sekitar menunjukkan bahwa untuk 
diterima bekerja pada tingkat buruh pun harus 
mempunyai koneksi atau keluarga dengan fihak 
perusahaan. Dilain fihak, perusahaan menyatakan 
masih memerlukan tenaga kerja yang cukup 
banyak. Kesenjangan ini perlu di fasilitasi agar 
industri kelapa sawit berjalan baik.  Walaupun  
permasalahan  terkait  Link and  Match ini  masih  
cukup  berat,  negara  lain yang sudah maju 
sekalipun masih menghadapi masalah antara 
keluaran dari pendidikan dengan kebutuhan dunia 
industri, hanya saja mereka berusaha setiap tahun 
memperkecil gap tersebut dengan mengevaluasi 
dan memperbaiki sistem pendidikan yang 
dijalankan. Dengan magang langsung di industri, 
semua peralatan dan kebutuhan perusahaan selalu 
up to date, sehingga tidak ada perbedaan antara 
alat peraga yang ada di sekolah dengan yang ada 
di industri (Yasar, 2009). Pemikiran lain    
dikemukakan oleh Dardiri (2011) yang menjelaskan 
bahwa untuk meningkatkan daya saing lulusan 
pendidikan perlu dilakukan diversifikasi kompetensi 
lulusan dengan (1) meningkatkan relevansi 
kurikulum berorientasi peningkatan  kompetensi  
dasar  kepribadian; (2) penerapan model 
pembelajaran berbasis TQM dapat meningkatkan 
daya saing lulusan; (3) penguatan kerjasama 
magang/kemitraan dalam pembelajran akan  
meningkatkan daya saing lulusan; dan (4) 
kepemimpinan me- miliki peran strategis dalam 
restrukturisasi kurikulum berbasis keunggulan 
kepribadian dan rekulturisasi pembelajaran 
tradisional ke pembelajaran berbasis mutu 

Masyarakat yang berada di sekitar 
perkebunan kelapa sawit umumnya hanya terlibat 
sebagai tenaga kerja buruh, baik buruh harian tetap 
maupun buruh harian lepas.  Mereka hanya 

SMK BID. PERKEBUNAN 

L P L P L P L P L P L P

SMK NEGERI 1 SIMP EMPAT 31 12 28 12 28 12 19 20 0 0 47 32 79

SMK TELUK KEPAYANG 15 11 15 11 15 11 9 10 0 0 24 21 45

 SMK NEGERI 1 SUNGAI LOBAN 35 0 35 0 36 0 25 10 21 3 82 13 95

SMK NEGERI 1 KUSAN HILIR 35 12 35 10 35 28 35 9 21 9 91 46 137

SMK NEGERI 1 TAKISUNG 10 5 21 13 21 13 17 8 0 0 38 21 59

SMK BANYU IRANG 4 5 4 5 4 5 1 8 0 0 5 13 18

SMK NEGERI 1 PULAU LAUT BARAT 9 4 9 4 9 4 0 0 0 0 9 4 13

 SMK NEGERI 1 TELAGASARI 32 15 28 12 28 12 18 1 32 16 78 29 107

SMK BEBUNGA ESTATE 20 18 19 18 19 19 7 5 14 7 40 31 71

kelas 12 Total 
Tot 

Pendaftar Diterima Kelas 10 Kelas 11 
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memperoleh kesempatan memperoleh pekerjaan 
pada level yang terendah.  Untuk posisi lainnya 
yang sedikit lebih di atas berupa mandor dan 
petugas keamanan sangat sedikit sekali (sekitar 1-2 
orang saja), bahkan pada beberapa desa yang di 
survai tidak ada sama sekali.  Bahklan menurut 
masyarakat untuk dapat naik dari tenaga kerja 
harian lepas (THL) menjadi tenaga kerja tetap 
sangat sulit dan karena salah satu persyaratan 
utama yang cukup menghambat adalah masalah 
usia.  Berdasarkan peraturan perusahaan, mereka 
yang berusia lebih dari 40 tahun tidak dapat 
diangkat menjadi tenaga kerja tetap.  Akibatnya 
banyak tenaga kerja harian lepas (THL) yang 
berasal dari masyarakat setempat tidak bisa 
diangkat menjadi tenaga kerja tetap, padahal 
diantara mereka ada yang telah menjadi tenaga 
kerja harian lepas selama 5 – 10 tahun bahkan ikut 
merintis pembukaan kebun di wilayah tersebut.  

Antusiame masyarakat setempat untuk ikut 
terlibat sebagai tenaga kerja di perkebunan atau 
industri kelapa sawit sangat besar, tetapi umumnya 
mereka tidak memiliki kompetensi yang diharapkan 
oleh perusahaan.  bagi pihak perusahaan selain 
pendidikan formal (SLTP maupun SLTA) mereka 
lebih menekankan pada kompetensi yang dimiliki 
oleh tenaga kerja atau calon tenaga kerja.  
Penjenjangan karier ketenagakerjaan sebenarnya 
sudah tertuang jelas dalam SOP perusahaan. 
Karena masyarakat tidak mampu memenuhinya, 
sangat sedikit tenaga kerja yang dapat direkrut oleh 
peusahaan (terutama untuk level mandor ke atas).  
Menurut Kepala Desa dan masyarakat Desa 
Batalang, pendidikan vokasi berbasis kelapa sawit 
sangat tepat diterapkan di wilayah mereka baik 
untuk sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi.  
Pendidikan vokasi berbasis sawit ini juga akan 
mendekatkan masyarakat dengan pihak 
perusahaan, dimana pihak perusahaan dapat 
berperan mendukung program tersebut dengan 
bantuan beasiswa dan tempat praktik.  berbeda 
halnya dengan kondisi di Desa Salaman, menurut 
Kepala Desa Salaman bahwa pendidikan vokasi 
berbasis sawit yang cocok di wilayah mereka 
adalah pendidikan kejuruan (setara SLTA) karena di 
wilayah mereka banyak lulusan SLTP dan hampir 
tidak ada yang lulusan SLTA. 

Pendidikan vokasi berbasis industri kelapa 
sawit selain dapat meningkatkan serapan tenaga 
kerja lokal di perkebunan atau industri sawit juga 
akan meningkatkan peran pihak perusahaan dalam 
mendukung pendidikan masyarakat. Di satu sisi, 
pihak perusahaan dapat membantu masyarakat 
lokal dalam menempuh jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi serta mempekerjakan mereka di 
perkebunan atau industri sawit.  Di sisi lain pihak 
perusahaan juga akan memperoleh tenaga kerja 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang dibutuhkan.   Bagi masyarakat, 
keterlibatan perusahaan dalam mendukung 
pendidikan vokasi berbasis industri kelapa sawit ini 
juga dapat membantu masyarakat untuk 
memperoleh kesempatan menempuh pendidikan 
yang lebih tinggi dan bekerja di perusahaan atau 
industri sawit.  Dengan kata lain, keterlibatan pihak 
perusahaan, masyarakat dan pemerintah melalui 
pendidikan vokasi ini di satu sisi dapat mendorong 
peningkatan rerata tingkat pendidikan masyaralkat 
dan sekaligus meningkatkan daya serap 
perusahaan terhadap tenaga kerja lokal yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan industri kelapa 
sawit. 

Berdasarkan tingkat pendidikan umumnya 
responden memiliki pendidikan yang rendah, 
dimana hanya sebanyak 28,0% responden 
berpendidikan SLTP ke atas, serta sebanyak 22,0% 
responden tidak tamat SD.  Responden yang tamat 
SD jumlahnya paling banyak, yakni 50,0%.  
Walaupun demikian terdapat 2,0% responden yang 
berpendidikan Akademi/PT. Berdasarkan jenis 
pekerjaan, sebagian besar responden merupakan 
buruh di perkebunan sawit, baik sebagai buruh 
harian tetap maupun buruh harian lepas. Mata 
pencaharian lainnya adalah petani karet, petani 
sawit, petani padi, petani sayur, petani jagung, 
tukang bangunan, dagang/warung, dan lainnya.  
Selain mata pencaharian utama, sebanyak 49 
responden (32,7%) juga memiliki mata pencaharian 
sampingan seperti petani karet, petani padi, petani 
sawit, petani jagung, tukang bangunan,  buruh tani, 
petani plasma sawit, dan lainnya.  Pola nafkah 
ganda yang dilakukan oleh masyarakat ini ada yang 
sifatnya dilakukan oleh anggota keluarga dalam 
satu rumah tangga, namun juga ada yang dilakukan 
oleh satu individu sebagai kepala keluarga.  

Pendapatan penduduk di wilayah studi masih 
rendah. Menurut Sitanggang dan Nachrowi (2004) 
di Kalimantan Selatan sektor pertanian paling 
banyak menyerap tenaga kerja walaupun dengan 
upah yang lebih rendah dan upah di sektor-sektor 
lainnya.  berdasarkan hasil survei, rerata sekitar 
Rp27.588.133 pertahun (atau setara Rp2.229.011 
per bulan) dengan kisaran Rp12.000.000-
71.000.000 per tahun. Dengan rerata jumlah 
anggota keluarga 3,53, maka pendapatan rerata 
Rp21.412 perkapita/hari atau sekitar US1,95 
perkapita/hari (kurs US$1 = Rp11.000). 
Berdasarkan perhitungan, terdapat sekitar 87 rumah 
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tangga (58,0%) rumah tangga responden yang 
penghasilannya masih di bawah standar PBB untuk 
menetapkan batas kemiskinan, yakni US$2 
perkapita/hari. (Gambar 3) 

 

 
Gambar 3. Tingkat pendapatan perkapita perhari 

responden penelitian  

 
Berdasarkan hasil survai, terdapat 77 rumah 

tangga (51,3%) responden yang anggota 
keluarganya bekerja di industri kelapa sawit, 
khususnya perkebunan. Sebagian besar adalah 
buruh (Tabel 2).   
 
Tabel 2. Jenis pekerjaan responden pada industri 

kelapa sawit 

 

 
Sehubungan dengan kesempatan kerja di 

wilayah ini, masyarakat memberi persepsi untuk 
beberapa jenis kategori pekerjaan, seperti buruh 
harian lepas, pekerja borongan, buruh tetap, 
karyawan perkebunan, dan karyawan pabrik. 
Berdasarkan persepsi masyarakat (Gambar 4,5,6), 
semakin tinggi tingkat kompetensi yang diperlukan 
untuk menduduki jabatan atau jenis pekerjaan 
tertentu, semakin kecil harapan yang mampu diraih 
masyarakat lokal. Mereka menyatakan bahwa 
aspek pendidikan merupakan faktor utama yang 

membuat mereka tidak mampu bersaing untuk 
meraih jenis pekerjaan. 

   

 
 
Gambar 4. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap 

kesempatan kerja sebagai buruh harian 
lepas 

 

 
 

Gambar 5. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap 
kesempatan kerja sebagai karyawan 
perkebunan 

 

 
 
Gambar 6. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap 

kesempatan kerja sebagai karyawan pabrik 
 

Terkait dengan masalah pendidikan umumnya 
kondisi penduduk di Desa Salaman dan Lalapin 
berbeda dengan Desa Batalang, Waringin Tunggal 
dan Telaga Sari. Umumnya anak-anak di Desa 
Salaman dan Lalapin hanya sampai tingkat SLTP 
saja dan sangat jarang yang melanjutkan ke jenjang 
lebih tinggi. Di Desa Salaman terdapat satu buah 
SLTP dan baru meluluskan sejak tahun 2009 yang 
lalu (baru 4 kali meluluskan). Kondisi ini yang 
menjadikan hampir semua penduduk Salaman 
berstatus sebagai tenaga kerja tidak tetap (SKWT).  
Untuk Desa Lalapin terdapat satu buah SLTP dan 
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jika ingin melanjutkan ke SLTA masyarakat harus 
ke ibukota Kecamatan di Hampang yang berjarak 
sekitar 14 km atau ke ibukota Kelumpang Hulu di 
Cantung dengan jarak 9 km. 

Berdasarkan hasil survai, dengan kondisi 
tenaga kerja lokal yang ada hanya banyak terserap 
sebagai tenaga buruh (buruh tetap maupun buruh 
harian lepas), mereka yang kini belum atau tidak 
ada anggota keluarganya yang bekerja pada 
industri sawit kurang berminat untuk ikut terlibat. 
Sebanyak 70,5% responden  menyatakan tidak 
berminat bekerja di perusahaan jika hanya sebagai 
tenaga kerja buruh. Alasannya, gaji relatif rendah, 
sudah memiliki kebun sawit, dan karena umur tua.   

Pendidikan vokasi berbasis industri kelapa 
sawit selain dapat meningkatkan serapan tenaga 
kerja lokal di perkebunan atau industri sawit juga 
akan meningkatkan peran pihak perusahaan dalam 
mendukung pendidikan masyarakat.  Di satu sisi, 
pihak perusahaan dapat membantu masyarakat 
lokal dalam menempuh jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi serta mempekerjakan mereka di 
perkebunan atau industri sawit. Di sisi lain pihak 
perusahaan juga akan memperoleh tenaga kerja 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang dibutuhkan. Bagi masyarakat, 
keterlibatan perusahaan dalam mendukung 
pendidikan vokasi berbasis industri kelapa sawit ini 
juga dapat membantu masyarakat untuk 
memperoleh kesempatan menempuh pendidikan 
yang lebih tinggi dan bekerja di perusahaan atau 
industri sawit.  Dengan kata lain, keterlibatan pihak 
perusahaan, masyarakat dan pemerintah melalui 
pendidikan vokasi ini di satu sisi dapat mendorong 
peningkatan rerata tingkat pendidikan masyarakat 
dan sekaligus meningkatkan daya serap 
perusahaan terhadap tenaga kerja lokal yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan industri kelapa 
sawit. 

Pekerja di Kalsel masih didominasi oleh 
berpendidikan rendah. Pada Februari 2014, lebih 
dari setengah dari penduduk yang bekerja di 
Kalimantan Selatan  (53,99%) berijazah SD dan 
18,12% Sekolah  Menengah  Pertama. Selama  tiga  
tahun  terakhir  penduduk  bekerja berpendidikan  
tinggi kurang dari 10%. Pada Februari 2014 hanya 
8,89% mereka yang bekerja telah menyelesaikan 
jenjang diploma dan unviersitas.  

Jumlah  pengangguran  pada  Februari  2014  
mencapai  81,3  ribu  orang, dengan Tingkat  
Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit naik menjadi 
4,03% dibandingkan TPT Februari 2013 3,84%. 

TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) menempati posisi tertinggi yaitu 7,76%, 
disusul TPT SMP 4,15%. TPT terendah pada 
tingkat pendidikan  Diploma dan Universitas yaitu 
2,29%. Jika dibandingkan keadaan Februari 2013, 
TPT semua tingkat pendidikan naik kecuali pada 
tingkat pendidikan SD ke bawah 
 

4. SIMPULAN 
 
Sumber daya alam Kalimantan Selatan 

berpotensi tinggi menyerap tenaga kerja pada 
industri kelapa sawit. Masyarakat lokal yang bekerja 
pada industri kelapa sawit (51.2%), sebagian besar 
(79.9%) hanya sebagai buruh dengan pendapatan 
rendah di bawah US $2 perkapita/hari dengan 
tingkat pendidikan SD/SLTP. Di daerah industri 
kelapa sawit, potensi pasokan tenaga kerja terdidik 
yang berasal SLTA 116,894 siswa dan pendidikan 
menengah vokasi (SMK) 28,183 siswa. Dari siswa 
tersebut 91% ingin langsung bekerja dan 95% di 
antaranya berminat bekerja di perkebunan kelapa 
sawit.  Minat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi 
cukup rendah (29%) karena terkendala biaya. 
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