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ABSTRAK 

 

M. NUR ARIF BIJAKSONO  

NPM: 1551010224 

 
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil 

perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan 

minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai 

negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia 

mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan 

inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana program replanting kelapa sawit 

dan pengaruhnya terhadap penghasilan tenaga kerja dan untuk 

mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang program replanting kelapa 

sawit dan pengaruhnya terhadap penghasilan tenaga kerja di 

Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian 

yang di gunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research). 

Sumber data yang dugynakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Program replanting kelapa sawit biasanya berlangsung dalam 

waktu yang cukup lama dan membutuhkan banyak pekerja. Kegiatan 

replanting sendiri meliputi pembabatan tanaman lama, penanaman 

kembali dan perawatan hingga masa panen.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program replanting kelapa sawit menyerap 

penghasilan tenaga kerja karena denga dilakukannya replanting kelapa 

sawit penghasilan yang diperoleh semakin berkurang, sehingga petani 

untuk memperoleh penghasilan dengan cara sudah memiliki kebun 

kelapa sawit lain, memiliki pekerjaan lain, dan tumpang sari kebun 

kelapa sawit; Syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur 

manusia bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal. Bekerja 

merupakan fitrah, sekaligus sebagai identitas manusia yang didasarkan 

pada prinsip- prinsip iman (teologis) yang termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar bisa hidup mandiri, 

tidak menjadi beban orang lain. Bekerja tidak saja dapat meninggikan 

martabat dirinya dihadapan sesama manusia, namun dalam 

kapastitasnya sebagai hamba Allah, sekaligus juga di hadapan-Nya.  

 

 

Kata Kunci: Program Replanting, Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 

 

M. NUR ARIF BIJAKSONO 

NPM: 1551010224 

 

Palm oil is one of the plantation commodities that has an 

important role in economic activities in Indonesia because of its 

ability to produce vegetable oil which is much needed by the 

industrial sector. As the largest palm oil producing country in the 

world, Indonesia has great potential to market palm oil and palm 

kernel both at home and abroad. The purpose of this study was to find 

out how the oil palm replanting program and its effect on the income 

of workers and to find out an Islamic economic review of the oil palm 

replanting program and its effect on the income of workers in Mesuji 

District, Ogan Komering Ilir Regency. The type of research used by 

the author is field research (field research). The data sources used are 

primary data sources and secondary data sources. Data collection 

techniques by means of observation, interviews, and documentation. 

Data analysis used data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. 

Oil palm replanting programs usually take a long time and 

require many workers. Replanting activities include clearing old 

plants, replanting and maintaining them until harvest time. The results 

of the study indicate that the oil palm replanting program absorbs 

labor income because by doing oil palm replanting the income 

obtained is decreasing, so that farmers can earn income by having 

other oil palm plantations, having other jobs, and intercropping oil 

palm plantations; Islamic law contains teachings that regulate people 

to work and earn a living in a lawful way. Work is a nature, as well as 

a human identity based on the principles of faith (theological) who are 

motivated to fulfill their daily needs so that they can live 

independently, not be a burden to others. Work can not only elevate 

his dignity in front of fellow human beings, but in his capacity as a 

servant of God, as well as before Him. 

 

 

Keywords: Replanting Program, Manpower 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan proposal skripsi ini lebih 

lanjut. Terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini dengan maksud 

untuk memperjelas maksud dari judul proposal skripsi bagi para 

pembaca. Judul proposal skripsi ini adalah Analsis Peran 

Program Replanting Kelapa Sawit Terhadap Penghasilan 

Tenaga Kerja Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

KUD Mekar Sawit Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan 

Kemering Ilir) Adapun penjelasan dari istilah-istilah dalam judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis adalah kegiatan untuk memahami seluruh informasi 

yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang sedang 

terjadi dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk 

memecahkan masalah.
1
 

2. Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

ditimbulkan oleh suatu kedudukan atau jabatan tertentu.
2
 

3. Progam replanting kelapa sawit peremajaan atau penanaman 

kembali kelapa sawit di tempat areal atau kebun yang sama.
3
 

4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang bekerja atau 

mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi 

persyaratan peraturan perburuhan suatu negara.
4
 

5. Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan 

berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam 

kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun 

kelompok atau negara sesuai ajaran islam) atau berdasarkan Al-

qur’an dan Hadist.
5
 

                                                     
1 Departemen Pendidkan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 847 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada,  2002), h. 243 
3 Irwanto, Replanting Kelapa Sawit, (Jambi: Balai Pelatihan Pertanian 

Jambi, 2018), h. 1 
4 Malayu Hasibuan, Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian 

Indonesia, (Bandung: CV Armico, 1987), h. 91 
5 Hasan Andy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, 
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami 

maksud dari judul proposal skripsi ini adalah bagaimana 

pengaruh program replanting kelapa sawit terhadap penghasilan 

tenaga kerja di Kecamatan Mesuji Ogan Komering Ilir. 

 

B. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk 

mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran (income per-kapita) 

dalam jangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditunjukan dengan 

meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan 

Domestik Bruto Atau GDP) adanya keseimbangan antara suply dan 

demand di pasar.
6
 Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan    Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang- Undang No. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai 

perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: 

Kesempatan kerja, Pelatihan kerja Produktivitas tenaga kerja, 

Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan 

Kesejahteraan tenaga kerja.
7
 Berikut ini data ketenga kerjaan di 

Indonesia per Februari 2019 dan Februari 2020. 

Tabel 1.1 

Data Ketenagakerjaan Indonesia 

Per Februari 2019 Dan 2020 (Dalam Juta) 

No Ketenagakerjaan Februari 2019 Februari 2020 

1 Jumlah Penduduk 267.05 270.07 

2 Penduduk Usia Kerja 196.46 199.38 

3 Angkatan Kerja 136.18 137.91 

4 Penduduk Yang Bekerja 129.37 131,03 

5 Pengaguran Terbuka 6.28 4.99 

                                                                                                                 
(Yogyakarta:  Graha ilmu, 2011), h. 11 

6 Subandi, Ekonomi Pembangunan, ( Bandung: Alfabeta, 2014 ), h. 9 
7 Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Tahun 

2019 Dan 2020, (Indonesia: BPS, 2019 dan 2020) 
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Dari data di atas dapat diketahui perkiraan jumlah 

penduduk Indonesia per februari 2020 berjumlah 270.07 jiwa 

meningkat dari tahun sebelumnya yaitu per februari 2019 

berjumlah 267.05 juta jiwa. Penduduk usia kerja per februari 2020 

berjumlah 199.38 juta jiwa. Meningkat dari tahun sebelumnya 

yaitu per februari 2019 berjumlah 196.46 juta jiwa. Jumlah 

angkatan kerja di Indonesia per februari 2020 berjumlah 137.91 

meningkat dari tahun sebelumya per februari 2019 berjumlah 

136.18 juta jiwa.  

Jumlah penduduk yang bekerja per februari 2020 

berjumlah 131.03 juta jiwa meningkat dari tahun sebelumnya per 

februari 2019 dengan jumlah 129.37 juta jiwa. Dan untuk angka 

pengangguran terbuka per februari tahun 2020 berjumlah 4.99 juta 

jiwa dan mengalami penutunan dari tahun sebelunya yaitu per 

februari 2019 dengan jumlah 6.28 juta jiwa. Berikut ini adalah 

grafik presentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang 

termasuk angkatan kerja. 

 

 
Sumber Gambar: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1 

Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang 

Termasuk Angkatan Kerja 

 

Grafik diatas menunjukan bahwa perbandingan presentase 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja 

yang bekerja dan yang pengangguran per februari 2017 sampai 



4 

februari 2020. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Per 

februari 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan 

lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan 

menyerap 38,05 juta orang (29,04 persen) pekerja, sementara 

lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas paling sedikit menyerap 

tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 340 ribu orang (0,26 persen) 

pekerja.
88 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting 

dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat 

dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang 

cukup besar yaitu sekitar 12,81 persen pada tahun 2018 atau 

merupakan urutan ketiga setelah sektor Industri Pengolahan dan 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. 

Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah subsektor 

perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2018 yaitu 

sebesar 3,30 persen terhadap total PDB dan 25,75 persen terhadap 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau merupakan urutan 

pertama pada sektor tersebut. 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil 

perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan 

minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. 

Sifatnya yang tahan oksidasi dengan tekanan tinggi dan 

kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh 

bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuat 

minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan, 

diantaranya yaitu untuk minyak masak, minyak industri, maupun 

bahan bakar (biodiesel). 

Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, 

Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan 

minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. 

Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit 

(CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri 

fraksinasi/ranifasi (terutama industri minyak goreng), lemak 

khusus (cocoa butter substitute), margarine/shortening, 

                                                     
8 Ibid 
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oleochemical, dan sabun mandi.
9
 Pembangunan sub sektor kelapa 

sawit merupakan penyedia lapangan  kerja yang cukup besar dan 

sebagai sumber pendapatan petani.  

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang 

memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, 

produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan 

perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh eksternal 

yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. 

Manfaat kegiatan perkebunan terhadap aspek sosial ekonomi 

antara lain: 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; 

2) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan 3) 

Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
10

 

Salah satu kegiatan yang penting dalam teknik budidaya 

kelapa sawit a dalah peremajaan (replanting). Peremajaan 

perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan secara financial bagi para petani dan para pekerja yang 

terlibat dalam proses peremajaan tersebut. Replanting kelapa sawit 

sendiri merupakan kegiatan yang meliputi penggantian tanaman 

lama yang mengalami penurunan nilai produksi dengan tanaman 

kelapa sawit  baru. 

Program replanting kelapa sawit biasanya berlangsung 

dalam waktu yang cukup lama dan membutuhkan banyak pekerja. 

Kegiatan replanting sendiri meliputi pembabatan tanaman lama, 

penanaman kembali dan perawatan hingga masa panen. Program 

ini diharapkan dapat menjadi sarana pagi para buruh dan petani 

untuk meningkatkan pengahasilan dengan ikut serta sebagai 

pekerja dalam kegiatan tersebut. 

Selain dapat banyak tenaga kerja dalam dari kegitan 

replanting diharapkan dapat meningkatkan nilai produksi 

perkebunan kelepa sawit itu sendiri serta dapat meningkatkan nilai 

penjualanya. Berikut data peningkatan penjualan kelapa sawit di 

KUD Mekar Sawit Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Kemering 

Ilir periode tahun 2018–2019. 

                                                     
9 Badan Pusat Statistik, Statistik Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018, 

(Indonesia: BPS, 2018) 
10 Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2012), h. 57 
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Tabel 1.2 

Data Penjualan Kelapa Sawit Di KUD Mekar Sawit Kecamatan 

Mesuji Kabupaten Ogan Kemering Ilir Periode  

Tahun 2018 Dan 2019 

No Bulan Tahun 2018 Tahun 2019 

1 Januari 1225006 1273767 

2 Februari 869056 996449 

3 Maret 621582 623233 

4 April 350087 442873 

5 Mei 226190 399499 

6 Juni 276945 342737 

7 Juli 511694 370919 

8 Agustus 690418 262893 

9 September 1245332 501935 

10 Oktober 1610945 212992 

11 November 1844929 618120 

12 Desember 1726187 449835 

Jumlah 11198371 6495252 

Sumber Data: Wawancara Dengan Sekertaris KUD Mekar Sawit 

 

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara 

berkembang termasuk negara Indonesia bertujuan memeratakan 

pembamgunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, 

pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar 

daerah dan struktur perekonomian yang seimbang.
11

 Dari 

banyaknya negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja 

salah satunya yaitu negara Indonesia dan masalah itu ada pada 

tingginya jumlah pengangguran. 

Kurangnya jumlah lapangan kerja menjadi salah satu 

masalah utama yang berimbas pada tingginya tingkat 

pengangguran. Semakin sedikit jumlah lapangan kerja akan 

berdampak pada semakin sedikitnya tenaga kerja yang terserap 

dalam proses kerja program replanting kelapa sawit diharapkan 

dapat  menjadi salah satu alternatif solusi dalam menyelesaikan 

permasalahan kuranganya jumlah lapangan kerja, mngingat 

                                                     
11 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi ;Teori Pengantar, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), h.445 
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program ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama 

sekitar 2-3 tahun, mulai dari proses pembatatan kelapa sawit, 

penanaman kembali hingga perwatan harus di lakukan secara 

berkesinambungan dan melibatkan banyak orang untuk 

mengerjakannya. 

Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia 

kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan 

mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu 

tindakan tertentu.
12 

Karena pada UU Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan adalah undang-undang yang merupakan 

landasan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 dan atas berlakunya Undang-undang 

ini.
13

 Sehingga segala ketentuan tentang ketenagakerjaan sudah 

harus segera dilakukan penyesuaian dan pengembangan lapangan 

pekerjaan yang ada dimasing-masing daerah kota maupun 

kabupaten yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. 

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada 

bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia 

sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah 

penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam 

pembangunan. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak 

sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan 

sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak 

memperoleh pekerjaan.
14

 Penyerapan tenaga kerja merupakan 

masalah penting dalam pembangunan nasional maupun daerah.  

Pembangun itu harus mencerminkan perubahan total suatu 

masyarakat atau penyesuaian sistem secara keseluruhan tanpa 

mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan  keinginan 

individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalam 

untuk bekerja maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih 

                                                     
12 Irawan, Suparmoko, Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 2002), h. 9 
13 Lidia Febrianti, “Pelaksanaan Pengupahan Menurut Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Jurnal Hukum, Vol. 01, Nomor 

01,( April 2017), h.84 
14 Irawan,Suparmoko,Ekonomika Pembangunan, (Jakarta: BPFEE 

UGM,2002), h.25 



8 

baik secara materi dan spiritual.
15 

Tenaga kerja dalam ekonomi 

islam adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota 

badan atau pemikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.
16

 

Peran yang begitu penting menjadikan tenaga manusia tidak akan 

pernah tergantikan disemua kegiatan ekonomi.  

Oleh karena itu, tanpa tenaga kerja maunusia tidak ada 

hasil yang akan dicapai dan tidak ada hasil yang berguna. Islam 

pun mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan 

menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta 

kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi 

sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang 

(jihad), dan sebagainya.
17  

Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah (9) Ayat 

105 : 

                         

                     

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah (9) : 10518 

 

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa dalam islam sangat 

menganjurkan untuk bekerja, karena dengan bekerja kita dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan setiap 

pekerjaan atau tingkah laku akan mendapatkan amal atau dosa, 

                                                     
15 Michael Todaro, Ekonomi Untuk NegaraBerkembang Suatu Pengantar 

Tantang Prinsip dan Kebijakan Pembangunan,Edisi Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2000), h.20 

16 Nurul Huda, Ekonomi Islam,(Jakarta: Kencana,2008), h.24 
17 Siti Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: 

Salemba Empat,  2015), h.50. 
18 Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya 

(Bandung: CV Gema Risalah Pers), h. 215 
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baik yang besar ataupun yang kecil pasti akan diperlihatkan dengan 

sejelas-jelasnya pada hari kiamat serta akan mendapat pertanggung 

jawaban kelak diakhirat. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan 

angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja adalah salah satu 

yang akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Dengan 

demikian akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan 

potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, 

merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya 

peningkatan keresahan sosial, serta manghambat pembangunan 

ekonomi dalam jangka panjang.
19

 

Tanaman kelapa sawit di Kecamatan Mesuji pada saat ini 

sebagian besar telah memasuki usia tua. Sehingga produktivitas 

panen menjadi menurun setiap bulannya. Ini diakibatkan karena 

tanaman kelapa sawit sudah semakin tua sehingga tanaman 

tersebut sudah tidak produktif lagi, maka harus dilakukan 

peremajaan tanaman kelapa sawit. Dengan dilakukannya 

peremajaan kita bisa melihat bagaimana kesiapan yang dilakukan 

petani dalam menghadapi peremajaan tanaman kelapa sawit yang 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai usia 

produktif suatu tanaman.. 

Para petani sawit memiliki keinginan yang kuat untuk tetap 

dapat mempertahankan kualitas kebun kelapa sawit pasca 

replanting dilakukan, tetapi keinginan para petani terhambat oleh 

biaya yang di butuhkan untuk peremajaan kelapa sawit yang tidak 

sedikit jumlahnya. Masalah biaya inilah yang membuat petani 

kelapa sawit ada yang setuju dan tidak setuju untuk melakukan 

replanting, karena tidak semua petani kelapa sawit memiliki kebun 

lebih dari satu, para petani kelapa sawit ini merasa keberatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dan harus mengeluarkan 

biaya yang besar untuk proses replanting tersebut. 

Berdasarkan wawancara awal pada salah seorang petani 

kelapa sawit di desa tersebut dia telah memiliki kebun kelapa sawit 

selama kurang lebih 25 tahun, namun ketika adanya masa 

replanting kami merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

                                                     
19 Zulkarnain Nasution, “Analisis Investasi,PAD dan Jumlah Unit UKM 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Di Kabupaten Labuhanbatu”. Jurnal 

Ecobisma, Vol. 5 No. 1, (Januari 2018), h. 2 
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keluarga, sedangkan potensi sawit tersebut sangat besar, tetapi 

biaya yang di keluarkan untuk kebutuhan petani tersebut juga besar 

seperti biaya hidup petani, biaya sekolah anak dan biaya lainnya. 

Berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat 

fenomena adanya kesulitan pada masyarakat di dalam bidang 

ekonomi ketika sudah melaksanakan replanting. Penulis tertarik 

untuk membahas lebih mendalam tentang ANALISIS PERAN 

PROGRAM REPLANTING KELAPA SAWIT TERHADAP 

PEENGHASILAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran program replanting kelapa sawit terhadap 

penghasilan tenaga kerja di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan 

Komering Ilir ? 

2. Bagaimana peran program replanting kelapa sawit terhadap 

penghasilan tenaga kerja di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan 

Komering Ilir dalam perspektif Ekonomi Islam ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adapun 

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana program replanting kelapa sawit 

dan pengaruhnya terhadap penghasilan tenaga kerja di 

Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang program 

replanting kelapa sawit dan pengaruhnya terhadap penghasilan 

tenaga kerja di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering 

Ilir. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak 

terutama hal praktis dan teoritis. 
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a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran bagaimana peran program replanting kelapa sawit 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

b. Manfaat Praktis 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung sehingga memperoleh gelar sarjana ekonomi dan 

sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya 

ilmiah. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Haryandi, Mainif Sapfera, Evo Afrianto “Kontribusi 

Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jack) Terhadap 

Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bungo Penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Bungo provinsi Jambi”. Metode 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari riset 

perpustakaan atau literatur dari lembaga-lembaga terkait. Untuk 

menentukan besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit 

dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Bungo 

digunakan rumus Indikator pendapatan sedangkan untuk 

mengetahui perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi 

potensial atau tidak dikabupaten Bungo digunakan Rumus 

LQ.
20

 Pebedaan yang dilakukan peneliti sebelumnya membahas 

kontribusi dari perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan 

ekonomi sedangkan yang akan peneliti lakukan program 

replanting pada kelapa swit dalam penyerapan tenaga kerja. 

2. Risa Fandi Febrina “Peran Perkebunan Dan Industri Minyak 

Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan 

Selatan”. Metode analisis yang digunakan adalah input-output 

dengan menggunakan Tabel Input- Output provinsi Kalimantan 

                                                     
20 Haryandi, Mainif Sapfera, Evo Afrianto “Kontribusi Perkebunan Kelapa 

Sawit (Elaeis Guineensis Jack) Terhadap Pembangunan Perekonomian Kabupaten 
Bungo” (Jurnal Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Univiversitas Muara 

Bungo, Jambi, 2017), h.39 
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Selatan tahun 2010 klasifikasi 50 sektor dan diagregasi menjadi 

19 sektor. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis keterkaitan, analisis penyebaran, analisis pengganda 

serta analisis sektor prioritas. Berdasarkan hasil analisis didapat 

bahwa sektor industri minyak kelapa sawit merupakan sektor 

prioritas di provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai pengganda 

output maupun nilai pengganda pendapatan di atas rata-rata. 

Sedangkan, sektor hulu dari industri minyak kelapa sawit yaitu 

perkebunan kelapa sawit memiliki nilai pengganda output 

maupun nilai pengganda pendapatan di bawah rata-rata. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit tidak 

termasuk dalam sektor prioritas.
21

 Perbedaan penelitian 

sebelumya meneliti tentang peran perkebunan kelapa sawit 

terhadap perekonomian sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan program replanting pada kelapa swit dalam 

penyerapan tenaga kerja. 

3. Desi Anggraini “Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit 

Terhadap Perekonomian Di Provinsi Riau Tahun 2002-2016”. 

Hasil pengujian data menunjukan bahwa dalam jangka pendek 

dan jangka panjang variabel luas areal perkebunan kelapa sawit 

dan produksi perkebunan kelapa sawit   berpengaruh tidak 

signifikan terhadap PDRB, sedangkan jumlah tenaga kerja dan 

nilai ekspor CPO berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
22

 

Perbedaan penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh dari 

perkebunan kelapa sawit pada perekonomian sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan program replanting pada kelapa 

swit dalam penyerapan tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

                                                     
21 Risa Fandi Febrina, “Peran Perkebunan Dan Industri Minyak Kelapa 

Sawit Terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan”, (Jurnal Institut Pertanian 

Bogor, Bogor, 2013) 
22 Desi Anggraini, “Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap 

Perekonomian di Provinsi Riau Tahun 2002-2016”, (Universitas Islam Indonesia 

Fakultas Ekonomi Yogyakarta,  2018) 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan 

(field research) adalah  penelitian dengan karakteristik 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi 

saat ini dari subjek yang di teliti serta interaksinya dengan 

lingkungan.
23

 Mengingat penelitian ini menggunakan 

penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data 

datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan 

dengan permasalahan tersebut, yaitu di KUD Mekar Sawit 

Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian. Penulis menggunakan berbagai literature yang 

ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di 

angkat penulis. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Deskriptif  yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, 

jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterprestasi.
24

 Dalam penelitian ini penulis akan 

mendeskripsikan Bagaimana Pengaruh Program Replanting 

Kelapa Sawit Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 

2. Data Dan Sumber Data 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 

kata kata yang di ucapkan secara lisan, gerak gerik atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat di percaya, 

dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

                                                     
23 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan 

Praktik Dalam Peneltian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21 
24 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h.44 
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berkenaan dengan variabel yang di teliti.
25

 Dalam hal ini, 

data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari kegitan 

wawancara dengan ketua KUD Mekar Sawit Kecamatan 

Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalahdata yang di peroleh dari 

dokumen- dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, 

SMS, dan lain lain), foto-foto film, rekaman video, benda-

benda dan lain-lain yang dapat memperkarya data primer. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik 

dari objek yang di teliti. Namun sebenarnya dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley di namakan “sosial situation” atau situasi sosial 

yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku 

(actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 

sinergis.
26

 Populasi pada penelitian ini adalah 200 pekerja 

yang bekerja dalam proses replanting kelapa sawit. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

ambil dari populasi itu. Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel. Sampel yang akan di gunakan dalam 

penelitian terbagi dua yakni probabilitas sampling dan non 

probabilitas sampling. 

Sampel yang di gunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan probabilitas sampling dengan teknik sampel 

yang di pakai yakni purposive random sampling. Purposive 

random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

                                                     
25 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 22 
26 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.215 
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dilakukan secara acak dan semua populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dengan kriteia 

perhitungan sampel adalah 1:20 artinya setiap 20 populasi di 

wakili oleh 1 sampel. Dari pernyataan tersebut. Maka 

penulis untuk memperoleh data jumlah sampel yang akan 

penulis teliti adalah sebanyak 40 orang hasil dari 1:20 dikali 

200 populasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, 

penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk 

mendapatkan informasi yang di perlukan untuk menyajikan 

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku 

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran 

terhadap aspek tertentu.
27 

Observasi yang penulis lakukan 

yaitu langsung pada objek yang akan di teliti yaitu KUD 

Mekar Sawit di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. 

b. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) adalah proses Tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsug secara lisan di mana duab 

orang atau  lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi- informasi atau keterangan keterangan. 

Pada praktik nya penulis menyiapkan daftar pertanyaan 

untuk di ajukan secara langsung         pekerja di kegiatan 

replanting dan ketua KUD Mekar Sawit. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan 

data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian. 

5. Pengolahan Data 

Data data yang terkumpul kemudian di olah, 

pengolahan data di lakukan yakni dengan cara menimbang, 

                                                     
27 V.Wirata Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 32 
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menyaring, mengatur, dan mengklarifikasinya. Menimbang dan 

menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati 

data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang 

tengah di teliti. Mengatur dan mengklarifikasikan, yaitu 

menggolongkan, menyusun, menurut aturan tertentu. Pada 

umumnya pengolahan data di lakukan dengan cara : 

a. Periksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau 

relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak 

cipta, atau urutan rumusan masalah. 

c. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang 

data secara teratur berulang, sehingga mudah di pahami. 

d. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris 

yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat 

disusun dalam kategori- kategori/struktur klasifikasi. Data bisa 

saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya 

diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi 

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya 

disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu 

analisis.  

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan 

berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin 

menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat 
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sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut 

“analisis”. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, 

reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.   Hasil 

analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut 

ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti: 

a. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung 

terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi 

kualitatif  berlangsung atau selama pengumpulan data. 

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan 

reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri 

tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis 

memo. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan 

akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam 

cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian 

sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, 

dan sebagainya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data yang sering digunakan untuk data 

kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks 

naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. 

Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi 

beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. 

Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang 

besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah 
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menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam 

kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau 

konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam 

kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai 

jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya  

dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, 

penyajian data merupakan bagian dari analisis. 

c. Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan 

dan verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data 

dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan 

meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan 

“final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-

kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, 

dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali 

kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak 

awal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Replanting Kelapa Sawit 

1. Pengertian Replanting 

Replanting kelapa sawit adalah kegitan peremajaan atau 

penanaman kembali kelapa sawitdi tempat atau areal kebun 

yang sama. Replanting merupakan suatu istilah yang umum di 

kenal di dunia perkebunan yang berarti menanam kembali 

(tanaman sejenis dengan tanaman sebelumnya) dengan alasan 

tanaman asal sudah terlalu tinggi sehingga sulit di panen, terlalu 

tua atau produktivitasnya di anggap terlalu rendah, dan jenis 

tanaman masih memiliki prospek yang baik. Sebenarnya, 

tanaman kelapa sawit sampai umur 100 tahun masih dapat 

menghasilkan buah, hanya produksinya tidak dapat diambil. 

Ketinggian kelapa sawit maksimal 12 m, selebihnya makin sulit 

dan mahal panennya. Replanting juga dimaksudkan untuk 

menjaga tingkat produktivitas tetap tinggi.
28

 

Replanting yang dimaksud di sini adalah agar 

perkembangan perkebunan dengan melakukan penggantian 

tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara 

keseluruhan maupun secara bertahap. Sedangkan perkebunan 

kelapa sawit yang dimaksud adalah segala kegiatan pengelolaan 

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, 

alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran 

terkait tanaman perkebunana kelapa sawit. Teknik replanting 

kelapa sawit antara lain pembukaan/pembersihan lahan, 

pengadaan benih, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan 

tanaman kelapa sawit terintegrasi dapat dengan tanaman 

tumpang sari untuk periode Tanaman Belum Menghasilkan).
29

 

 

 

                                                     
28 Hakim Memet, Suherman Cucu, Replanting Kelapa Sawit, (Jakarta: 

Penebar Swadaya, 2018), h.6 
29Riyani Fitri Lubis, Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa 

untuk Replanting Kebun Kelapa Sawit menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi 
Kasus Di Pt.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padang), Jurnal Al-

Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019, h. 146 
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2. Tujuan Replating Kelapa Sawit 

Adapun tujuan dari replanting kelapa sawit itu sendiri 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitasnya tanaman yang sudah 

menurun dengan meremajakan tanamannya. Sebagai 

pedoman, jika hasilnya sudah kurang dari 10 

ton/hektar/tahun maka sudah layak di remajakan.  

b. Memudahkan petani memanen karena tanaman sudah terlalu 

tinggi. Semakin tua umur tanaman, maka batangnya akan 

semakin tinggi maka akan sulit memanennya. Pada umur 25 

tahun tinggi batang mencapai di atas 12M sehingga sulit 

mengambil produksinya. Karena sulit memanen maka akan 

ada biaya tambahan (biaya panen lebih tinggi).  

c. Mengganti bibit dengan bibit yang lebih unggul dan lebih 

tinggi produktivitasnya.  

d. Memperbaiki tingkat kerusakan tanaman, terutama jika 

jumlah tanamannya di bawah 80 pohon/ha.
30

 

3. Alur Proses Replanting Kelapa Sawit 

Adapun alur proses replanting adalah sebagai berikut:  

a. Penumbangan Tanaman Lama.  

Menurut Mangoensoekardjo dan Semangun (2005), 

pohon-pohon kelapa sawit yang akan ditumbangkan terlebih 

dahulu selanjutnya diracun dengan herbisida paraquat atau 

diquat sebanyak 50 sampai 75 ml/pohon yang dimasukkan 

atau disuntikkan ke dalam lubang yang dibuat dengan bor 

atau kampak di sekeliling atau melingkar pangkal batang 

setinggi 1 m dari permukaan tanah. Setelah empat minggu 

dan daun-daun kelapa sawit mengering, selanjutnya 

dilakukan “pangkas akar”. Pangkas akar adalah pemotongan 

akar-akar kelapa sawit berukuran besar yang berada dekat 

pangkal batang dan dekat permukaan tanah.  

Hal ini bertujuan untuk mempermudah tanaman 

kelapa sawit terbongkar dari permukaan tanah pada saat 

penumbangan. Penumbangan cukup mudah dilakukan 

                                                     
30 Hakim Memet, Suherman Cucu, Replanting Kelapa Sawit, (Jakarta: 

Penebar Swadaya, 2018), h.10 
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karena tanaman kelapa sawit bukan merupakan tanaman 

dengan akar tunggang. Sebagai tanaman yang berasal dari 

famili Palmae, kelapa sawit memiliki akar serabut. 

Penumbangan dapat dilakukan dengan alat berat yang pada 

tahap ini biasanya digunakan excavator yang dilengkapi 

dengan alat pencacah (chipper).  

b. Pencacahan Cabang dan Batang  

Kegiatan pencacahan merupakan kegiatan membagi 

batang sawit menjadi beberapa bagian bongkahan dengan 

ketebalan sekitar 15 sampai 20 cm. Tujuan dari pencacahan 

ini adalah mempermudah serta mempercepat proses 

pembusukan (dekomposisi) sehingga biomassa sawit dapat 

dimanfaatkan kembali menjadi pupuk bagi tanaman baru. 

Selain itu pencacahan juga bermanfaat untuk mencegah 

datangnya hama seperti kumbang.  

Kumbang akan cepat menyerang pada batang yang 

ditumbangkan dalam kondisi utuh. Proses pencacahan ini 

cukup mudah dilakukan karena kondisi batang yang masih 

segar dan basah. Alat mesin yang digunakan yaitu excavator 

dengan kapasistas 20 ton yang dilengkapi dengan alat 

chipping bucket (Fadhilla 2011).  

c. Pemupukan 

Fadhilla (2011) menyatakan, perumpukan 

merupakan kegiatan mendistribusikan hasil cacahan 

sehingga dapat merata dan teratur. Tujuan dari perumpukan 

adalah memastikan hasil dekomposisi biomassa dapat 

bermanfaat secara merata. Pada kegiatan ini, alat mesin yang 

digunakan yaitu excavator dengan kapasitas 20 ton yang 

dilengkapi dengan alat chipping bucket. 

d. Penanaman Tanaman Penutup  

Pada pola tanam monokultur sebaiknya penanaman 

tanaman kacang-kacangan sebagai tanaman penutup tanah 

dilaksanakan segera setelah persiapan lahan selesai. 

Penanaman LCC pada areal tanaman kelapa sawit sangat 

penting karena dapat memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, 

dan biologi tanah, mencegah erosi, mempertahankan 
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kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan tumbuhan 

pengganggu atau gulma (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian 2008).  Tanaman kacangan 

penutup tanah (LCC) merupakan salah satu jenis tanaman 

agensia pengendali hayati (APH) yang ditanam di areal 

penanaman baru.  

Secara umum digunakan campuran jenis kacangan 

Calopogonium mucunoides (CM), Pueraria javanica (PJ), 

Centrocema pubescens (CP), dan Caloppgonium caerelium 

(CC). Penanaman LCC yang dianjurkan menggunakan jenis 

kacangan Mucuna brachteata (MB) karena memiliki 

pertumbuhan yang cepat, yaitu ± 20 cm/hari (Tim MCAR 

2007). 

e. Pemancangan  

Pemancangan dimaksudkan untuk memberikan 

tanda-tanda guna pembuatan lubang tanam sesuai dengan 

jarak tanam yang telah direncanakan. Selain itu, 

pemancangan juga digunakan sebagai acuan untuk 

pembuatan jalan, parit, teras atau tapak kuda, dan 

penanaman kacang-kacangan penutup tanah (Pahan 2012).  

f. Konservasi Tanah  

Mangoensoekarjo dan Semangun (2005) 

menyatakan, konservasi tanah dilakukan untuk mengatur 

drainase dan mencegah erosi terutama pada daerah-daerah 

yang miring. Drainase buruk akan mengganggu ketersediaan 

unsur hara dan perkembangan akar. Sedangkan erosi 

menyebabkan tanah lapisan atas terdegradasi sehingga 

miskin unsur hara dan memunculkan sub soil ke permukaan. 

Beberapa tindakan dalam konservasi tersebut adalah 

pembuatan teras kontur, teras individu, benteng kontur, 

rorak, dan parit (sistem drainase).  

g. Lubang Tanam 

Lubang tanam untuk kelapa sawit dibuat dengan 

ukuran panjang x lebar x kedalaman lubang tanam (60 cm x 

60 cm x 60 cm). Tetapi ada juga yang berukuran 50 cm x 40 

cm x 40 cm. Pada saat menggali, tanah atas diletakkan di 

sebelah utara dan tanah bawah diletakkan di sebelah selatan 
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lubang. Ajir ditancapkan di samping lubang dan bila lubang 

telah selesai dibuat, ajir ditancapkan lagi di tengah-tengah 

lubang (Setyamidjaja 2006).  

Menurut Pahan (2012), pembuatan lubang tanam 

dapat dilakukan secara manual dan mekanis dengan 

menggunakan alat post hole digger (PHD). Sistem tanam 

yang dianjurkan yaitu membuat lubang tanam satu bulan 

sebelum masa tanam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

kemasaman tanah dan mengontrol ukuran lubang yang 

dibuat. Pengontrolan ukuran ini perlu dilakukan karena 

ukuran lubang tanam merupakan salah satu aspek penting 

dalam perkebunan kelapa sawit.  

h. Pola Tanam  

Pola tanam kelapa sawit berbentuk segi tiga sama 

sisi pada areal rata atau datar sampai bergelombang. 

Sementara pada areal berbukit dengan sudut kemiringan 

lebih dari 1200 perlu dibuat teras kontur dengan jarak tanam 

sesuai ketentuan (violle lining). Penanaman bibit kelapa 

sawit merupakan salah satu tahapan yang penting pada 

proses peremajaan karena investasi yang sebenarnya dari 

perusahaan perkebunan yaitu bibit yang ditanam di 

lapangan. Pokok yang ditanam akan menentukan produksi 

selama satu generasi yang akan datang (25 sampai 30 tahun) 

(Pahan 2012).
31

 

 

B. Penyerapan Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Mulyadi, tenaga kerja adalah penduduk dalam 

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk 

dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa 

jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka 

mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.
32

 Menurut Murti, 

                                                     
31 Risman dan  Dedi Iskamto,  Analisis Program Replanting Kebun Kelapa 

Sawit Anggota Kud Makarti Jaya Di Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten 

Rokan Hulu,  Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Reviewe) Volume 9, 

Nomor 2, Juni 2018, h. 88-89 
32 Mulyadi S, “Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif 

Pembangunan”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.71 
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tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan 

dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar 

perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu 

tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan 

keterampilan yang dimilikinya.
33

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk 

yang berusia di atas 15 tahun yang memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan suatu barang ataupun jasa untuk memperoleh 

keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang 

terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu 

instansi. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung 

semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan 

yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya 

tenaga kerja yang tersedia.
34

 

Thomas Malthus, mengajukan teori mengenai 

hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan 

ekonomi. Pada saat yang sama, dikarenakan faktor tetap yaitu 

lahan mengalami hasil yang semakin menurun, persediaan 

makanan hanya dapat bertambah menurut deret 

hitung/aritmetik. Dan ketika lahan yang dimiliki setiap orang 

untuk bercocok tanam semakin sempit, kontribusi terhadap 

produksi makanan akhirnya juga akan menurun. Karena 

pertumbuhan persediaan makanan tidak dapat mengikuti laju 

pertambahan penduduk, perdapatan perkapita (yang dalam 

masyarakat agraris hanya didefinisikan sebagai produksi 

makanan per kapita) akan cenderung menurun sedemikian 

rendahnya sehingga hanya memungkinkan orang-orang untuk 

menjalani kehidupan setingkat atau sedikit atas tingkat sekedar 

bisa bertahan hidup.
35

 

                                                     
33 Murti Sumami dan John Suprihanto, “Pengantar Bisnis Dasar-Dasar 

Ekonomi Perusahaan”, (Yogyakarta : Liberty, 2014), h.5 
34 Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, “Pengaruh Investasi dan Konsumsi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota 

Kendari”, (Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No. 1, April 2016), h.14 
35 Michael P. Todaro, “Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas, Jilid 1”, 

(Jakarta : Erlangga, 2010), h. 347 
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Teori Keynes megatakan kaum klasik percaya bahwa 

perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme 

pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam 

posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga 

kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan 

demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme 

pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, 

daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka 

mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. 

Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini 

akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih 

banyak. 

Malthus berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk 

menghindari timbulnya kondisi taraf hidup yang sangat rendah 

atau kemiskinan absolut ini adalah mendorong setiap orang agar 

melakukan “pengendalian moral” dan membatasi jumlah anak. 

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti 

yang besar. semua Karena kekayaan alam tidak berguna bila 

tidak di eksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam 

telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa 

usaha manusia semua akan tersimpan. Manusia diciptakan oleh 

Allah SWT tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan mulia yang 

mendasarinya yakni untuk beribadah untuk Allah SWT.  

Dalam tenaga kerja sebagai satu faktor produksi 

mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak 

berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia dan dikelola 

oleh buruh.
36

 Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan 

tersebut, Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Jumu’ah 

ayat 10, yaitu : 

                    

                

                                                     
36 Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, “Pengaruh Investasi dan 

Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di 

Kota Kendari” h. 15 
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Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi : dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”. (Q.S Al- Jumu’ah : 10)37 

 

Makna dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, bila 

kalian telah mendengar khutbah dan menunaikan shalat maka 

bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rizki Allah 

dengan usaha kalian, serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya 

dalam segala keadaan kalian, semoga kalian meraih kebaikan 

dunia dan akhirat.
38

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
39

 

a. PDRB riil (Produk Domestik Regional Bruto) 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa 

Inggris disebut Gross Domestic Product, merupakan salah 

satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

dan kinerja pembangunan disuatu negara dalam suatu 

periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi 

ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota 

digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross 

Domestic Regional Product). 

b. Kekakuan Upah 

Indikasi adanya kekakuan upah adalah kegagalan 

upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja 

sama dengan permintaannya. Kekakuan upah merupakan 

salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Secara 

teoritis, untuk mempertahankan tingkat pengangguran 

                                                     
37 Departemen Agama RI, “Al- Hikmah Al-Quran dan 

Terjemahannya”,  (Bandung : Diponegoro , 2010), h.553 
38 Hikmat Basyir, dkk, “At-Tafsir al-Muyassar 2”, (Jakarta : Darul Haq, 

2016), h.795 
39 Nindya Eka Sobita, Toto Gunarto dan I Wayan Suparta, “Pertumbuhan 

Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung”, (Lampung, 2012), 
h.147-148 
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alamiah sama dengan tingkat aktualnya, maka harus dijaga 

agar tingkat upah riil sama dengan Marginal Produktivity to 

Labor (MPL).  

Upah riil menyesuaikan MPL sehingga ketika MPL 

turun makan upah riil juga turun. Tetapi jika tidak terjadi 

penurunan, maka upah riil tersebut kaku. Semakin lambat 

mekanisme penyesuaian maka akan semakin lama dan 

semakin besar efek guncangan negatif terhadap 

pengangguran, atau pada saat pertumbuhan upah riil lebih 

tinggi dari pertumbuhan produktivitas perusahaan maka 

akan menyebabkan pertambahan pengangguran. Di sisi lain, 

kekakuan upah nominal merupakan kemampuan upah 

nominal dalam melakukan penyesuaina terhadap harga. 

c. Sewa Modal 

Perusahaan-perusahaan menggunakan modal, 

bersamaan dengan tenaga kerja untuk memproduksi barang 

dan jasa untuk dijual. Tujuan mereka adalah 

memaksimalkan keuntungan. Dalam memutuskan berapa 

banyak modal yang digunakan dalam produksi, perusahaan 

harus menyemimbangkan kontribusi yang dihasilkan dari 

tambahan modal pada pendapatan mereka dengan biaya 

penggunaan tambahan modal. Produk marjinal modal adalah 

kenaikan output yang diproduksi dengan menggunakan 1 

unit tambahan modal dalam produksi.  

Biaya sewa modal adalah biaya menggunakan 1 unit 

tambahan modal dalam produksi. Bagi perusahaan, membeli 

atau menyewa modal, biaya sewa adalah pengukuran yang 

tepat untuk opportunity cost. Selama nilai marginal product 

of capital di atas biaya sewa, akan membuat perusahaan 

menambah stok modalnya. Dengan demikian perusahaan 

akan tetap berinvestasi hingga nilai output yang diproduksi 

dari tambahan 1 unit tambahan modal sama dengan biaya 

menggunakan modal tersebut/biaya sewa modal. 

d. Indeks Harga Implisit (Deflator PDRB) 

Indeks Harga Implisit (Deflator PDRB) adalah suatu 

indeks yangmenunjukkan tingkat perkembangan harga di 
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tingkat produsen.
40

 Indeks Harga Implisit juga merupakan 

indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa 

yang biasa dibeli konsumen dalam jumlah yang besar dan 

biasanya meliputi wilayah yang lebih luas. Indeks Harga 

Implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi 

perekonomian secara makro. Perubahan Indeks Harga 

Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat 

inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator 

inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau 

Indeks Sembilan Bahan Pokok.  

Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah 

mewakili semua jenis harga yaitu Harga Konsumen, Harga 

Produsen, Harga Perdagangan Besar, Harga Eceran dan 

harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang 

dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap 

sektor. Indeks Harga Implisit (IHI) atau PDB deflator 

diperoleh dengan membagi PDB nominal (PDB harga 

berlaku) dengan PDB riil (PDB harga konstan) pada tahun 

tertentu. 

3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

a. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada 

perekonomian, saat perekonomian dalam kondisi baik maka 

permintaan tenaga kerja akan lebih tinggi sedangkan pada 

saat perekonomian lesu maka permintaan akan tenaga kerja 

juga akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja 

tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah, sebaliknya 

jika permintaan akan tenaga kerja rendah maka tingkat 

pengangguran akan tinggi. Secara teoritis dalam Negara 

yang sedang berkembang bila pertumbuhan ekonomi 

meningkat maka permintaan tenaga kerja atau partisipasi 

rakyat dalam pembangunan akan meningkat pula.
41 

Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan permintaan tenaga kerja adalah pertumbuhan 

                                                     
40 BPS Lampung Tahun, 2016 
41 Fordebi & Adesy, “Ekonomi dan Bisnis Islam”, (Jakarta: PT Grafindo, 

2016), h.233 
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ekonomi atau jumlah orang yang bekerja tergantung dari 

besarnya permintaan dari masyarakat dimanapermintaan 

tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan juga tingkat 

upah.
 

b. Tingkat Upah 

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan 

asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya priduksi 

perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula 

harga perunit barang yang diproduksi. Biasanya para 

konsumen akanmemberikan respon yang cepat apabila 

terjadi kenaikan hargabarang, yaitu mengurangi 

konsumsi atau bahkan tidak lagi maumembeli barang 

yang bersangkutan. Akibatnya banyak barangyang tidak 

terjual, dan terpaksa produsen menurunkan 

jumlahproduksinya. Turunnya target produksi, 

mengakibatkanberkurangnya tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Penurunan jumlahtenaga kerja yang 

dibutuhkan karena pengaruh turunnya skalaproduksi 

disebut dengan efek skala produksi atau scale effect. 

2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang 

modallainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang 

lebih sukamenggunakan teknologi padat modal untuk 

proses produksinyadan menggantikan kebutuhan akan 

tenaga kerja dengan kebutuhanakan barang-barang modal 

seperti mesin dan lainnya. Penurunanjumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan karena adanya penggantianatau 

penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan 

efeksubstitusi tenaga kerja (substitution effect). 

c. Nilai Produksi 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau 

keseluruhan jumlahbarang yang merupakan hasil akhir 

proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya 

akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya 

permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 
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bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan 

atau industri meningkat, produsen cenderung untuk 

menambah kapasitas produksinya.  

Untuk maksud tersebut produsen akan menambah 

penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan yang 

mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain: naik 

turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 

perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya 

volume produksi, dan harga barang- barang modal yaitu nilai 

mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. 

d. Nilai Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 

pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau 

perusahaan untuk membeli barangbarang modal dan 

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian. Mesin digerakkan oleh tenaga 

kerja atau sumber-sumber serta bahan-bahan dokelola oleh 

manusia. Pembelian barang modal ini merupakan investasi 

pada waktu yang akan datang.  

Nilai investasi ini ditetapkan atas dasar nilai atau 

harga dari kondisi mesin dan peralatan pada saat pembelian. 

Investasi ini menentukan skala usaha dari suatu industri 

kecil yang akan mempengaruhi kemampuan dari usaha 

tersebut dalam penggunaan faktor produksi yang dalam hal 

ini berhubungan dengan jumlah investasi yang dilakukan 

perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat 

penyerapan tenaga kerja. 

e. Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, 

sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan 

dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat 

upah maka semakin besar tenaga kerja yang ditawarkan. 

Penawaran tenaga kerja sendiri merupakan cerminan dari 

jumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan 

pekerjaan tertentu dengan mendapat suatu balas-karya (upah 

atau gaji, berupa uang atau berupa barang). 
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Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja 

yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap 

kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran 

tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang 

menawarkan jasanya untuk proses produksi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah jumlah 

penduduk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat 

pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus 

rumah tangga, penduduk yang bersekolah, kondisi 

perekonomian.
42

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam sebuah penelitian dapat dibuat suatu kerangka 

pemikiran yang dapat dijadikan landasan dalam penulisan yang 

pada akhirnya dapat diketahui bagaimana maksud dan tujuan dari 

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti sajikan sebuah 

kerangka pemikiran untuk membantu peneliti memberikan 

gambaran sederhana dari penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Program Replanting Kelapa Sawit Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi KUD Mekar Sawit 

Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir” meliputi 

tujuan, metode dan hasil yang ingin dicapai dari penellitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini meliputi 

bagaimana rangkaian proses replanting terjadi, kondisi umum 

ketenagakerjaan di Indonesia  dan di daerah khususnya di 

                                                     
42 Afrida BR, “Ekonomi Sumber Daya Manusia “, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia,2003) .209 

Program Replanting Kelapa Sawit 

KUD Mekar Sawit 

Penyerapan Tenaga Kerja 
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Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pengaruh 

program replanting kelapa sawit terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Serta bagaimana program replanting kelapa sawit dan 

pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga dalam pandangan 

Ekonomi Syari’ah. 
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