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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejak   dari   tiga   abad   yang   lalu   aktor   hubungan   internasional   

yang  terpenting adalah selalu negara-bangsa yang berdaulat. Baru mulai tahun 

1970-an, para  analis  hubungan  internasional,  meluaskan  gagasan  mereka  

tentang  sistem  internasional,  untuk  melihat  pada  fenomena  transnasional  

yang  cukup  penting. Mereka sadar bahwa posisi negara-bangsa tetap sebagai 

aktor terpenting, namun  tuntutan  signifikansi  aktor  transnasional  (non-negara)  

dan  hubungannya  (antara  lain  dengan  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya,  juga  

dalam  hal  ketidakamanan,  penyebaran  obat-obatan  terlarang,  dan  kejahatan  

kriminal  transnasional)  telah  meningkatkan  kesadaran  bahwa  aktor  

transnasional  harus  dimasukkan  untuk memperluas  gagasan  mereka  tentang  

aktor  dalam  sistem  internasional.
1
 

Salah  satu  aktor  transnasional  yang  keberadaannya  terus  berkembang  

selama dua puluh tahun terakhir adalah non-governmental organizations (NGOs). 

Organisasi semacam ini telah menempatkan diri dalam posisi yang penting dalam  

bidang sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia saat ini. Data menunjukkan 
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pada tahun 1909 terdapat 176 buah NGOs, dan jumlah ini meningkat terus hingga 

pada tahun 1993 terdapat 28.900 buah NGOs transnasional. 
2
  

Perdagangan  internasional  sebagai  upaya  suatu  negara  dalam dunia  

yang kian    mengglobal,    bertujuan    meningkatkan    kesejahteraan    

masyarakat    dan menghapuskan kemiskinan, baik di negara maju maupun di 

negara berkembang. Kegiatan perdagangan internasional memainkan peranan 

penting dalam hubungan internasional    dimana    melibatkan    negara,    maupun    

perusahaan-perusahaan multinasional. Upaya negara  untuk   menyikapi   struktur   

perdagangan   dunia yang mengandung unsur ketidaksetaraan    agar    dapat    

memperoleh    keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi internasional, 

dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan  seperti  proteksionisme  dan  

perdagangan  bebas.
3
 

Salah  satu manfaat  dari  perdagangan  bebas  adalah  untuk  membuka  

akses pasar yang lebih luas, namun dengan adanya perusahaan-perusahaan 

multinasional  yang   berkembang dengan modal yang besar  pada   pasar   yang   

lebih   luas   yang memiliki daya beli yang lebih kuat. Masuknya perusahaan-

perusahaan ini menguasai akses pasar pada berbagai aspek membuat  persaingan 

yang  harus  dihadapi  produsen  kecil  terutama  di  negara  berkembang  semakin 

berat.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  multinasional  selain  mampu  

                                                             
2
 Paul  R.  Viotti  &  Mark  V.  Kauppi. 1997.  Internasional  Relation  and  World  Politik,  New 

Jersey: Prentice Hall.  Halaman 13 

3
 Pengertian   proteksionisme   disini   adalaha   upaya   suatu   Negara   untuk   merumuskan 

kebijakan  ekonomi  sedemikian  rupa  dalam  rangka  melindungi  perekonomian  

domestiknyadari dominasi  produk-produk  asing,  sedangkan  perdagangan  bebas  adanya  

kebijakan  ekonomi  yang membuka pasar di dalam negeri seluas-luasnya bagi produk-produk 

asing. 
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menguasai pasar  internasional  juga  mampu  mengambil  alih  kendali  pasar  

nasional  maupun regional. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan di dalam 

perdagangan.  

Lembaga   donor   internasional   yang   seharusnya   dapat   menunjukkan 

perannya   bagi   negara   berkembang   malah   mengimplementasikan   kebijakan 

pemberian   pinjaman   yang   mengarah   pada   dukungan   terhadap   free   trade. 

Kebijakan  structural  adjustment  yang  diimplementasikan  Bank  Dunia  dan  

IMF memfokuskan pada kebutuhan untuk mengembangkan pertumbuhan yang 

dilihat dari ekspor, menurunkan  nilai  tukar  mata  uang,  dan  memprivatisasi 

badan  usaha  milik  negara.
4
  Namun dalam prakteknya sistem perdagangan     

bebas ternyata menimbulkan berbagai persoalan. Ada beberapa hal mendasar yang 

dihadapi oleh sistem  perdagangan   bebas.   Pertama,   masalah   penyeragaman   

ketentuan (oleh GATT-WTO) yang menghilangkan fleksibilitas negosiasi-

negosiasi perdagangan antar negara. Kedua, masalah kompetisi perdagangan yang 

dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Karena 

perdagangan bebas menciptakan kompetisi,  maka  berlakulah  suatu  hukum  

dimana  pihak  yang  kuat  dan  dominan (dalam hal teknologi, manajemen, 

modal, akses pasar, dan sebagainya) akan tetap bertahan, sementara pihak yang 

lemah akan terpental. Jika hukum ini diterapkan dalam  konteks  hubungan  antara  

negara  maju  dan  negara  berkembang,  maka mudah   dibayangkan   bahwa   

kebanyakan   negara   berkembang,   terutama   yang masuk  dalam  kategori  

negara-negara  paling  miskin,  akan  terpental  dari  pasar internasional   karena   

                                                             
4
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ketidakmampuan   mereka   untuk   bersaing   secara   bebas. Ketiga, masalah    

pembagian    kerja    internasional    yang    dapat    menciptakan ketidakmerataan 

tingkat pendapatan antar negara.  

Sistem perdagangan bebas telah mengakibatkan  pembagian  kerja  

internasional  sedemikian  rupa,  dimana  negara- negara maju berkonsentrasi pada 

barang-barang padat modal dan teknologi yang memiliki nilai tambah tinggi, 

sementara negara berkembang berkonsenterasi pada komoditi  primer  dan  

industri  teknologi  rendah.  Akibatnya  terjadi  kesenjangan tingkat pendapatan 

nasional yang signifikan antara kelompok negara-negara maju dengan negara-

negara miskin. Keempat, persoalan keadilan yang tidak pernah menjadi bahan 

pertimbangan utama di dalam praktek perdagangan bebas.  

Ketidakadilan yang paling besar  dalam perdagangan  internasional  adalah 

ketika  penduduk  di  negara-negara  maju  menikmati  berbagai  produk  

agrikultur seperti  coklat,  gula,  kopi,  teh,  kacang-kacangan,  tembakau,  pisang,  

dan  lainnya (yang  di  import  dari  negara  berkembang),  mereka  tidak  pernah  

memperdulikan bahwa sesungguhnya para pekerja di sektor-sektor tersebut 

mendapat upah minim sehingga standar hidup mereka sampai dua puluh kali lipat 

dibawah standar hidup penduduk  negara  maju.   Konsumen  terutama  di  negara  

maju  perlu  untuk  tidak saja  melihat  kualitas  dan  harga  barang,  tetapi  mereka  

berhak  untuk  mendapat informasi selengkap mungkin mengenai bagaimana 

produk itu dibuat dan apakah produksi barang tersebut tidak disertai proses yang 

melanggar hak asasi manusia.  
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Konsep-konsep  inilah  yang  mendasari  kampanye  fair  trade  oleh   

Oxfam. Organisasi ini menganjurkan agar mekanisme perdagangan internasional 

langsung dikaitkan   dengan   pemberantasan   kemiskinan.   Menurut   Oxfam,   

peningkatan kesejahteraan  yang  tinggi  yang  dipicu  oleh  perdagangan  di  

bawah  globalisasi, tidak sebanding dengan perkembangan pengentasan 

kemiskinan.
5
 Alasan  utama  bagi  munculnya  gagasan  fair  trade  adalah  

ketidakpuasan terhadap  rejim  perdagangan  internasional  yang  didominasi  oleh  

dorongan  untuk menegakkan perdagangan bebas. Kaum liberal sangat yakin 

bahwa hanya melalui sistem  perdagangan   bebas,   masyarakat   dunia   dapat   

memperoleh   keuntungan maksimal.  Menurut  kaum  liberal,  perdagangan  

bebas  (free  trade)  akan  dengan sendirinya   menciptakan   international   

division   of   labour   (pembagian   kerja internasional)  yang  saling  

menguntungkan,  dimana  masing-masing  negara  akan mengekspor barang 

maupun jasa ke pasar internasional yang dianggapnya paling menguntungkan  dari  

segi  biaya  produksi.
6
   Prinsip  ini  yang  hingga  saat  ini  di pegang  teguh  oleh  

negara-negara  liberal-kapitalis  untuk  kemudian  ditegakkan menjadi  sebuah  

rejim  perdagangan  internasional  yang  harus  dipatuhi  semua negara.  

Program  Oxfam  yang  menghubungkan  ekonomi  skala  kecil  di  negara 

berkembang  dengan  pasar  global  bertujuan  memberikan  kehidupan  yang  

lebih layak bagi ribuan produsen berskala kecil dikawasan Amerika Latin, Afrika, 

Asia, Eropa  Timur,  Timur  Tengah,  dan  Oceania.  Pada  umumnya,  Oxfam  

                                                             
5
 Oxfam  international.  Rigged  Rules  and  Double  Standards:  Trade  Globalism,  and  the Fight 

Against Poverty. New York: Oxfam International. halaman. 21-22. 
6
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membantu produsen kopi, teh, coklat, makanan ringan, kerajinan tangan, dan 

lainnya. 
7
 Oxfam menyadari, isu perdagangan internasional ini perlu ditangani 

secara serius.  Salah  satu  isu  penting  yang  memerlukan  perhatian  ekstra  

adalah  krisis perdagangan  kopi  yang  dihadapi  oleh  petani  di  negara  

berkembang.  Kehidupan sekitar 25 juta petani kopi diseluruh dunia dihancurkan 

oleh jatuhnya harga jual kopi  di  pasar  dunia.  Masalah  ini  terjadi  kebanyakan  

di  negara  berkembang  di Asia,  Amerika  Latin,  dan  Afrika.   

Salah satu negara yang paling menerima dampak negatif dari krisis ini 

adalah Mexico. Sebagai Organisasi non pemerintah internasional, Oxfam 

memberi  perhatian yang khusus kepada krisis kopi Mexico. Petani  kopi  di  

wilayah  selatan  Meksiko  yang paling  miskin  merasakan dampak  yang sangat  

buruk  dari  krisis  ini. Di Meksiko terdapat 280.000 petani kopi tradisional yang 

memiliki masalah kompleks, dipicu oleh rendahnya harga yang mereka peroleh 

dari penjualan kopi mereka.  

Karena, sampai saat ini  kopi merupakan salah satu pemasukan luar negeri 

terpenting dari sector agrikultur di Meksiko.  Pada     tahun     1999,     ekspor     

kopi     Meksiko     bernilai US$800.000.000, yang merupakan 17,71% dari total 

ekspor dari sektor agrikultur. Panen kopi menyedot 500.000 pekerja, dan 

diperkirakan sekitar 3.000.000 orang dipekerjakan  dalam  aktivitas  produksi,  

pemrosesan,  dan  penjualan  kopi.  Angka tersebut   merupakan   6%   dari   

populasi   penduduk   Meksiko  yang   aktif   secara ekonomi.  Sejak  tahun  1999  

sampai  2001,  produksi  kopi  Meksiko  telah  turun sebesar 40%, ekspor turun 

                                                             
7
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55%, dan penghasilan petani kopi turun sampai 70%. Hal ini antara lain 

disebabkan karena harga kopi di dunia yang terus menurun dan aktivitas 

transnasional companies (TNCs) dalam memaksimalkan profit.  

Krisis  yang  memukul  petani  kopi  Meksiko  telah  menyebabkan  

banyak masalah  kompleks  yang  muncul  tidak  hanya  di  tingkat  petani  secara  

individual dan komunitasnya, namun juga di tingkat nasional, bahkan melewati 

batas negara. Di tingkat  individual, petani dan keluarganya dihadapkan  pada 

kemiskinan,yang berdampak pada malnutrisi, ketidaksanggupan memenuhi biaya 

kesehatan, tempat tinggal   yang   layak,   dan   berkurangnya   akses   terhadap   

pendidikan.   Tingkat kemiskinan  yang  tinggi  juga  menyebabkan  migrasi  

kaum  pria  untuk  mencari pekerjaan  yang  lebih  baik  dan  merubah  fungsi  

lahan  perkebunan  kopi  untuk aktivitas   lain   yang   menimbulkan   konsekuensi   

buruk   pada   lingkungan   dan komunitas.  Tren  migrasi  ini  meningkatkan  

jumlah  perempuan  petani  kopi  yang kurang pengetahuan dan keterampilan 

dalam menghasilkan kopi yang berkualitas. Tanpa kopi yang berkualitas, 

penghasilan keluarga pun tidak dapat tertolong.
8
  

Kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk pribumi petani kopi dengan 

penduduk   perkotaan   juga   menimbulkan   potensi   konflik   yang   mengancam 

keamanan nasional. Pemberontakan pernah mencuat pada tahun 1994 di Chiapas, 

salah  satu  negara  bagian  penghasil  kopi  terbesar.  Konflik  semacam  ini  

bukan tidak   mungkin   dapat   muncul  lagi.   Tujuan   migrasi  petani  pria   dari   

wilayah pedesaan  Meksiko  antara  lain  selain  ke  perkotaan  juga  ke  Amerika  
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Massachusetts London, England. Halaman 8 
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Serikat. Masalah  ini  menjadi  berkembang  menjadi  masalah  yang  melewati  

batas  negara, disaat  banyak  orang  Meksiko  yang  berusaha  masuk  ke  

Amerika  Serikat  secara ilegal.
9
  

Oxfam membantu petani kopi di Mexico secara langsung tanpa bantuan 

pemerintah. Namun Pemerintahpun memberikan dukungan terhadap gerakan ini 

dan juga memberi bantuan yang diperlukan.  

Mulai tahun 2001,di Mexico dilaksanakan program kopi organik 

berkoordinasi dengan kampanye fair trade Oxfam Amerika. Program ini 

merupakan proyek percontohan dalam membantu petani kopi berskala kecil di 

Meksiko. Strateginya adalah dengan memperluas akses mereka ke pasar global 

dan meningkatkan kemampuan produksi kopi bersertifikasi fair trade yang 

berkualitas. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kapabilitas petani kopi berskala kecil, sekaligus menyediakan kopi berkualitas 

bagi konsumen. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

pernan Oxfam dalam membantu petani kopi di Meksiko 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan untuk 

memudahkan penganalisaan, maka penulis merumuskan  masalah sebagai berikut:  

"Bagaimana  Peranan  Oxfam  dalam  membantu  petani  kopi  Meksiko?" .  

 

                                                             
9
 Ibid 



9 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat pada pokok permasalahan di atas maka dapat diuraikan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana  Peranan  Oxfam  dalam  

membantu  petani  kopi  Meksiko melalui kampanye Fair Trade. 

 

1.4 Penelitiaan Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang Peranan  Oxfam  dalam  

membantu  petani  kopi  Meksiko melalui kampanye Fair Trade, terlebih 

dahulu peneliti akan menjelaskan tentang Confronting the Coffee Crisis: Can 

Fair Trade, Organic, and Specialty Coffees Reduce the Vulnerability of 

Small-Scale Farmers in Northern Nicaragua?, yang telah dilakukan oleh 

Christopher M. Bacon dan The Benefits and Sustainability of  Organic 

Farming by Peasant Coffee Farmers in Chiapas, Mexico, yang telah dilakukan 

oleh María Elena Martínez-Torres.  

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan tentang konsep Fair Trade 

yang dilaksanakan dengan mengembangkan konsep keadilan dari John Rawls 

timbul pada tahun 1940 sebagai gerakan sosial di beberapa negara Eropa seperti 

Inggris, Belanda, Austria. Gerakan ini bertujuan untuk menolong produsen kecil 

(petani, perajin dan buruh) di negara-negara miskin atau Dunia Ketiga supaya 

mereka dapat terlepas dari jeratan kemiskinan dan mempertahankan keberlanjutan 

kehidupan mereka melalui sebuah kemitraan perdagangan yang didasarkan pada 

dialog, transparansi dan respek (baik produsen maupun konsumen). 
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Fair trade bertujuan untuk perbaikan penghidupan produsen melalui 

hubungan dagang yang sejajar, mempromosikan peluang usaha dan kesempatan 

bagi produsen lemah atau termarjinalisir meningkatkan kesadaran konsumen 

melalui kampanye Fair Trade, mempromosikan model kemitraan dalam 

perdagangan yang adil, mengkampanyekan perubahan dalam perdagangan 

konvensional yang tidak adil, melindungi Hak Azasi Manusia, pendidikan 

konsumen dan melakukan advokasi bagi terciptanya kondisi yang lebih baik, 

khususnya yang berpihak kepada produsen kecil sehingga mereka dapat 

berpartisipasi di pasar.
10

 

Fair trade sebagai sebuah alternatif menawarkan kondisi perdagangan 

yang lebih baik bagi produsen kecil dan melindungi hak mereka yang selama ini 

terpinggirkan. Fair trade membantu produsen kecil untuk memperoleh kehidupan 

yang layak melalui peningkatan pendapatan, melindungi hak produsen kecil atas 

akses ke pasar, menyalurkan aspirasi dan pendapat mereka, tidak diskriminatif 

terhadap perempuan yang selama ini menjadi warga kelas dua dan korban 

langsung atas perdagangan yang tidak adil, juga melindungi lingkungan dari 

kerusakan karena minimnya penggunaan bahan-bahan kimiawi.
11
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 M. Bacon, Christopher. 2007. Confronting the Coffee Crisis: Can Fair Trade, Organic, and 

Specialty Coffees Reduce the Vulnerability of Small-Scale Farmers in Northern Nicaragua?,. The 
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 María Elena Martínez-Torres. 2007. The Benefits and Sustainability of  Organic Farming by 

Peasant Coffee Farmers in Chiapas, Mexico, The MIT Press Cambridge, Massachusetts 
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1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 NGO 

Definisi NGOs yang dipakai di sini adalah definisi menurut Salamon dan 

Anheier, yaitu :  

“NGOs  adalah  organisasi  yang  memiliki  karakter  sebagai  

berikut:  formal,  dalam hal  ini  mempunyai  pertemuan  rutin,  

mempunyai  kantor,  sebuah  set  prosedur  dan tingkatan   ketetapan   

organisasional:   swasta,   secara   institusional   terpisah   dari negara;  

nirlaba,  tidak  mensirkulasikan  keuntungan  yang  didapat  kepada  

pemilik, direktur,  ataupun  dewan  pengurus;  mengurus  diri  sendiri,  

dalam  hal  ini  memiliki prosedur   internal   sendiri   dan   tidak   

dikontrol   oleh   entitas   di   luar   organisasi; sukarela,  melibatkan  

partisipasi  sukarela  pada  tingkat  yang  berarti  baik  dalam aktivitas   

actual   juga   dalam   manajemen   masalah   internal;   non-religius,   

tidak berlandaskan  pada  promosi  kepercayaan  atau  agama  tertentu;  

dan  non-politis, tidak pada berlandaskan promosi kandidat dalam 

pemilihan jabatan pemerintahan”.
12

 

 

Organisasi semacam ini telah menempatkan diri dalam posisi yang penting 

dalam   bidang   sosial,   ekonomi,   dan   politik   di   seluruh   dunia   saat   ini.   

Data menunjukkan   pada   tahun   1909   terdapat   176   buah   NGOs,   dan   

jumlah   ini meningkat tajam sejak tahun 1964, hingga pada tahun 1993 terdapat 
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 Hadiwinata, 2003.Op. Cit hlm. 5. 
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28.900 buah NGOs  transnasional.
13

 Para pakar berkomentar bahwa  

berkembangnya  jumlah, ukuran,   dan   bidang   ruang   lingkup   NGOs   adalah   

karena   adanya   pergeseran kebijakan konvensional bahwa pembangunan sosial 

adalah kewajiban utama dari negara dan pasar.
14

    

Saat  ini,  tidak  dapat  di  pungkiri  bahwa  keberadaan  non-governmental 

organizations  (NGOs)  sebagai  bagian  dari  aktor  transnasional  yang  ada,  

sedikit banyak  telah  mempengaruhi  sistem  internasional,  tidak  terkecuali  

perdagangan internasional.  Oxfam,   sebuah   NGO   yang   bermarkas   di   

Oxford,   Inggris, merupakan  salah  satu  pionir  dari  gagasan  fair  trade  

(perdagangan  yang  adil) sebagai  alternatif  bagi  free  trade  (perdagangan  

bebas)  yang  terus  menerus  di kampanyekan  oleh  negara-negara  liberal  dan  

didukung  oleh  rejim  internasional sejak  dari  GATT  (General  Agreements  on  

Trade  and  Tarrifs)  hingga  ke  WTO (World Trade Organization).  

NGOs  juga seringkali   dimasukan   ke   dalam   kelompok   organisasi   

sukarela (voluntary organization), organisasi nirlaba (non-profit), dan organisasi 

perantara (intermediary  organization).  NGOs  juga  sering  disebut  sebagai  

organisasi  yang berfungsi  sebagai  pendamping  anggota  masyarakat  yang  

miskin  dan  tertindas.  

Bahkan  menurut  John  Clark,  NGOs  harus  menolong  masyarakat  

miskin  untuk meyakinkan bahwa prioritas-prioritasnya jelas dan realistis.
15

    Hal 

                                                             
13

 Viotti dan Kauppi, 1997.Loc. Cit. 
14

 Hadiwinata, 2003. Op. Cit. Hlm. 1. 
15

 John Clark. 1991. Democratizing: The Role of Voluntary Organization. London: Earthscan 

Publications Ltd.  Halaman. 57. 
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ini berhubungan dengan  promosi  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  

sering  kali  menjadi agenda utama dari NGOs. 

Keberadaan  Oxfam  di  meksiko  tidak  terlepas  dari  tujuan  serta  misi  

dari Oxfam intenasional. Membuat perubahan ke yang lebih baik, baik dalam hal 

hak asasi,  keadilan,  kemiskinan,  serta  kesenjangan  antara  si  miskin  dan  si  

kaya. Oxfam di meksiko dalam hal ini khususnya petani kopi yang sedang 

mengalami kerugian akibat harga kopi dunia yang anjlok mengingat petani kopi 

menggantungkan   kehidupan   perekonomiannya   pada   kopi.   Oxfam memiliki 

program untuk mengatasi kehancuran harga kopi dunia dengan fair trade. Sebagai 

bagian dari promosi Oxfam's Fair Trade, Oxfam bekerjasama dengan mitra lokal 

untuk kampanye untuk perubahan peraturan perdagangan yang tidak adil baik di 

tingkat nasional dan global.  

Oxfam juga  memberikan  dukungan  pada organisasi-organisasi  

kerjasama petani  kopi  Meksiko  di  tingkat  negara  bagian untuk  memperoleh  

dampak langsung   bagi   petani.   Dukungan   ini   termasuk   pada   program   

pelatihan   dan peningkatan  kualitas  produksi  kopi  fair  trade  yang  memiliki  

harga  lebih  baik dibandingkan dengan harga kopi konvensional. Dalam masalah 

ini, pemerintah Meksiko bersama mekanisme pasar, sama-sama  tidak  mampu  

menjalankan  perannya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu entitas  yang  

mampu  dan  peduli  akan  masalah  ini.  Hal  inilah  yang  mendorong penulis  

untuk  mengetahui  lebih  jauh  peran  Oxfam dalam membantu petani kopi 

meksiko melalui sistem fair trade yang mereka terapkan.  
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1.5.2 Free Trade 

Konsep Free trade yang dipakai dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

defeninisi dari The Routledge Dictionary of Politics, Third Edition yang 

meyebutkan bahwa: 

“Free trade is an international economic system in which no 

country sets tariff barriers or other import controls against products from 

others, and in which each country has an equal right to sell its own goods 

in those other countries in the same terms as indigenous producers. There 

has probably never been a time when total free trade existed since the 

development of nation states, and indeed not all nations have always had 

internal free trade between regions. In practice alliances of nations have 

allowed varying degrees of freedom of trade among themselves and put up 

collective barriers against other countries.” 

 

Free trade adalah suatu bentuk penjabaran ekonomi suatu negara yang 

mekanisme kebijakan perekonomiannya diserahkan kepada kebijakan pasar 

dengan meminimalkan seminim mungkin peran negara bahkan diharapkan sama 

sekali tidak ada intervensi/campur tangan dari negara. Prinsip ini berpijak pada 

teori ekonomi Adam Smith, seorang filosof dalam bukunya The Wealth of Nations 

(1776) yang mengharamkan campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar 

karena pasar akan mampu menggenahi dirinya sendiri. Tangan-tangan tak terlihat 

akan menciptakan keseimbangan penawaran dan permintaan dalam pasar 

komoditas maupun pasar surat-surat berharga (pasar uang dan pasar modal). 

http://www.bookrags.com/tandf/nation-state-1-tf#/h
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Intinya adalah akumulasi modal dengan keniscayaan memperoleh keuntungan 

semaksimal-maksimal nya karena pasar mengatur dirinya sendiri.  

 

1.5.3 Fair Trade 

Fair Trade menurut Jacqueline De Carlo dalam bukunya yang berjudul 

Fair Trade A Beginner’s Guide mengungkapkan bahwa: 

“Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, 

transparency, and respect, that seeks greater equity in international trade. It 

contributes to sustainable development by offering better trading 

conditions to, and securing the rights of, marginalized producers and 

workers – especially in the South. Fair Trade Organizations (backed by 

consumers) are actively engaged in supporting producers, in awareness 

raising and in campaigning for changes in the rules and practices of 

conventional international trade”.
16

 

 

Fair Trade adalah sebuah gerakan sosial yang muncul akibat adanya 

ketidakadilan antara produsen dan konsumen. Seringkali terjadi, konsumen 

merasa bahwa produsen harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi terhadap 

suatu produk dari yang seharusnya. Sementara itu, hal yang sama pun juga 

dirasakan oleh produsen, terutama produsen yang skala usahanya masih kecil. Di 

sinilah kemudian muncul konsep Fair Trade yang berusaha untuk mengupayakan 

sebuah kemitraan perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi dan 

                                                             
16

 De Carlo, Jacqueline. Fair Trade A Beginner’s Guide 
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respek dari kedua belah pihak. Seiring dengan berjalannya putaran waktu, konsep 

Fair Trade ini pun semakin berkembang pula.
17

 

Hal  tersebut  berhubungan  dengan  konsep  fair  trade  yang  di  bawa  

oleh Oxfam sejak awal berdirinya. Fair trade oleh Oxfam didefinisikan suatu 

gerakan internasional  yang  mencoba  memberikan  jaminan  bahwa  produsen  di  

negara- negara miskin mendapat kontrak yang adil yang mencakup harga yang 

pantas bagi produk-produk  mereka,  kontrak-kontrak  pembelian  jangka  

panjang,  dukungan untuk   mengembangkan pengetahuan dan keterampilan,    

dan peningkatan produktivitas. 
18

 

 

1.5.4 Peranan 

Dalam  setiap  tindakan,   peranan   merupakan   aspek   yang  dinamis  

dari kedudukan.  Tidak  ada  peranan  tanpa  kedudukan  atau  kedudukan  tanpa  

peranan. Menurut Soerjono Soekamto dalam bukunya   Sosiologi   Suatu   

Pengantar menjelaskan bahwa Peranan mencakup tiga hal yaitu:  

1. Peranan  meliputi norma-norma  yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang  dalam masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini  merupakan  

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat organisasi.  

                                                             
17

 http://yainal.web.id/business-development/fair-trade-sebagai-salah-satu-strategi-pemasaran/ di 

akses pada tanggal 5 januari 2011 
18

 http://www.maketradefair.com/diakses tanggal 30 Oktober 2010 

http://h
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3. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  

bagi struktur sosial masyarakat 
19

  

 

1.6 Hipotesis Masalah 

Oxfam di meksiko berperan dalam mengatasi kehancuran harga kopi dunia 

dengan menerapkan sistem fair trade. Sebagai bagian dari promosi Oxfam's Fair 

Trade, Oxfam bekerjasama dengan mitra lokal untuk kampanye untuk perubahan 

peraturan perdagangan yang tidak adil baik di tingkat nasional dan  global.  

Oxfam juga  memberikan  dukungan  pada organisasi-organisasi  

kerjasama petani  kopi  Meksiko  di  tingkat  negara  bagian untuk  memperoleh  

dampak langsung   bagi   petani.   Dukungan   ini   termasuk   pada   program   

pelatihan   dan peningkatan  kualitas  produksi  kopi  fair  trade  yang  memiliki  

harga  lebih  baik dibandingkan dengan harga kopi konvensional 

 

1.7 Ruang Lingkup 

1.7.1 Batasan Waktu 

Pembatasan waktu yang diberikan oleh penulis adalah tahun 1999 sampai 

tahun 2006. Tahun 1999 adalah tahun jatuh curamnya harga kopi dunia, dan pada 

tahun 2006 Oxfam berhasil memasukan dua klausula pada konsorsium 

perdagangan bebas, di bidang agrikultur yang diselenggarakan oleh WTO di 

Cebu, pertama tentang pengurangan hambatan non-tarif di negara-negara tujuan 

                                                             
19

 Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali hlm. 20. 
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ekspor kopi dan kedua, pembebasan sertifikasi di negara asal, yaitu kopi dari 

Meksiko. 

 

1.7.2 Batasan Materi 

Penulis memilih Oxfam karena Oxfam merupakan NGOs yang memberikan 

perhatian besar terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan yang yang 

dialami oleh Negara-Negara Dunia Ketiga. Krisis perdagangan kopi dibahas 

karena kopi merupakan salah satu komoditas terpenting kedua di dunia setelah 

minyak bumi, dimana harga kopi yang menurun drastis sangat berpengaruh bagi 

kehidupan petani kopi di Afrika dan Amerika Latin, termasuk di Meksiko. 

Meksiko dipilih karena kompleksitas masalah yang dihadapi petani kopi di negara 

ini dan karena Meksiko mempunyai partisipan program kopi fair trade yang 

cukup signifikan 

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara penelitian melalui proses atau 

langkah-langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang 

diteliti dengan tujuan untuk mencari jawaban dan solusi berdasarkan data yang 

dihimpun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, 

bertujuan untuk mendeskripsikan, menelaah, menganalisa dan mengklasifikasikan 

suatu gejala atau peristiwa secara akurat bedasarkan hasil pengamatan terhadap 

beberapa fakta, sifat serta hubungan-hubungan dengan kenyataan yang sedang 
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berlangsung, kemudian menyusun dan membahasnya dalam suatu pembahasan 

yang sistematis, sehingga dapat dipahami dalam suatu pembahasan yang 

sistematis, sehingga dapat dipahami dan dipecahkan masalahnya. Dalam hal ini 

penulis mencoba memaparkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan 

upaya Oxfam sebagai NGOs dalam mengatasi krisis penurunan harga kopi dunia 

yang berdampak pada petani kopi Meksiko. 

 

1.8.3 Teknik pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara  menggunakan metode 

dokumentasi  yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan 

oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti 

teliti. Data mengenai penelitian ini bersumber dari perpustakan pusat Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM), perpustakaan AR. Fachrudin (UMM), Lab HI 

UMM, perpustakaan Daerah Kota Malang dan website yang terkait dengan topik 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

1.8.4 Teknik Analisa Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, baik dari buku, 

jurnal, artikel dan website resmi. Penjelasan akan berdasarkan fakta-fakta dan data 

yang diperoleh. Adapun data-data angka statistik hanya digunakan sebagai 

penunjang fakta yang ditemukan. 
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1.8.5 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. 

Yaitu data yang didapat dari orang atau instansi lain. Data Sekunder cenderung 

siap pakai, artinya siap diolah dan dianalisis oleh peneliti. Contoh penyedia data 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah, buku-buku dan jurnal diperpustakaan, 

kliping berbagai Koran maupun majalah, data-data yang dapat dipertanggung 

jawabkan dari internet. 

 

1.8.6 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deduktif. Dimana peneliti akan menggambarkan suatu kondisi umum lalu 

memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang lebih dahulu 

digambarkan tersebut. 

 

1.9 Argumen Dasar 

Keberadaan Oxfam di meksiko tidak terlepas dari tujuan serta misi dari 

Oxfam intenasional. Membuat perubahan ke yang lebih baik, baik dalam hal hak 

asasi, keadilan , kemiskinan, serta kesenjangan antara si miskin dan si kaya. 

Oxfam di Meksiko dalam hal ini khususnya petani kopi di Meksiko yang sedang 

mengalami kerugian akibat harga kopi dunia yang anjlok mengingat petani kopi 

menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada kopi. Oxfam memiliki 

program untuk mengatasi kehancuran harga kopi dunia dengan fair trade. Sebagai 

bagian dari promosi Oxfam's Fair Trade, Oxfam bekerjasama dengan mitra lokal 
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untuk kampanye untuk perubahan peraturan perdagangan yang tidak adil baik di 

tingkat nasional dan global. Berdasrkan pemaparan tersebut, maka argument dasar 

dalam penelitian ini adalah Kampanye Fair Trade yang dipromosikan Oxfam 

meningkatkan kehidupan petani kopi Meksiko melalui program-programnya. 

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang akan peneliti paparkan terbagi menjadi 

4 bab yaitu : 

BAB I : Dalam bab pendahuluan ini peneliti akan sedikit memaparkan tentang 

keberadaan  non-governmental organizations  (NGOs)  sebagai  bagian  dari  aktor  

transnasional  yang  ada,  sedikit banyak  telah  mempengaruhi  sistem  

internasional,  tidak  terkecuali  perdagangan internasional.  Oxfam,   sebuah   

NGO   yang   bermarkas   di   Oxford,   Inggris, merupakan  salah  satu  pionir  

dari  gagasan  fair  trade  (perdagangan  yang  adil) sebagai  alternatif  bagi  free  

trade  (perdagangan  bebas)  yang  terus  menerus  di kampanyekan  oleh  negara-

negara  liberal  dan  didukung  oleh  rejim  internasional sejak  dari  GATT  

(General  Agreements  on  Trade  and  Tarrifs)  hingga  ke  WTO (World Trade 

Organization). 

Bab II Berisikan uraian objek penelitian, yaitu membahas lebih spesifik tentang 

latar belakang kebangkitan Oxfam sebagai NGOs yang keberadaannya telah 

diakui di hampir seluruh dunia dan kampanye terbesar yang dijalankan Oxfam 

sejak tahun 1960an, yaitu kampanye fair trade dan berisikan beberapa uraian 

mengenai krisis salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi di dunia, 
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yaitu kopi. Pada bab ini juga dibahas faktor-faktor yang menyebabkan krisis 

tersebut. 

Bab III Berisi tentang pembahasan. Yaitu penurunan harga kopi dunia kemudian 

mengenai peran Oxfam di Meksiko dan kampanye Fair Trade  di Meksiko 

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


