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KATA PENGANTAR

Sejarah panjang perkebunan di Sumatera Timur tidak lepas dari fakta-fakta

kehidupan para buruh didalamnya. Cerita tentang pedihnya penderitaan buruh di

Sumatera Timur hampir mewarnai semua litelatur yang membahasnya. Skripsi ini

memberikan pandangan yang sedikit berbeda tentang keadaan para kuli yang

bekerja di perkebunan milik Senembah Maatchappij yang menaruh perhatian pada

nasib kuli namun tetap saja masih jauh dikatakan layak.

Penelitian ini menemukan peliknya kehidupan para kuli kontrak yang

sengaja didatangkan dari Jawa, Penang, India bahkan China untuk bekerja di

Sumatera Timur dibelenggu oleh Koeli Ordonanntie yang memberlakukan

Poenale Sanctie. Namun kemudian ditemukan bahwa ada perhatian khusus

kepada kuli dari direktur Senembah Maatscappij kala itu C.W. Janssen dengan

mengadakan perbaikan-perbaikan dibidang ekonomi, sosial dan pendidikan untuk

para kuli. Dilain sisi, tulisan Tan Malaka mengungkap adanya kampung Potekim

yaitu kampung yang sengaja dibuat untuk pencitraan tinginya kesejahteraan

buruh.

Semoga hasil penelitian yang tersaji dalam Skripsi ini dapat berguna

sebagai rujukan dan memperluas pengetahuan kita tentang sejarah lokal Sumatera

Timur. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan

saran yang membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan. Terima kasih yang

sangat mendalam bagi semua pihak yang memberikan dukungan moril dan materil

sehingga selesainya penelitian ini.

Medan,      Agustus 2016
Penulis

Tegar Giri Suharseno
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