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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perdagangan adalah salah satu potensi untuk memberantas 

kemiskinan.  Akan tetapi pada kenyataanya justru perdaganganlah yang 

selama ini memperlebar  kesenjangan yang telah ada antara kaum miskin dan 

kaya. Kemakmuran sekelompok kecil warga bumi dihadapkan dengan 

kemiskinan massal yang  menimpa sebagian besar warga lainnya. Kenyataan 

yang tidak terbantahkan  ini bukan disebabkan oleh perdagangan itu sendiri, 

tetapi lebih pada aturan- aturan dagang yang tidak  fair dan terlebih memihak 

kepentingan pihak  tertentu, terutama pihak yang kaya. 

Fair trade sebagai model bisnis, menyangkut persoalan anggota 

mewujudkan prinsip-prinsip fair trade seperti yang terdapat dalambeberapa 

butir dari prinsip itu yang penting untuk dijadikan pedoman dalam praktek  

fair trade, antara lain : dalam kegiatan bisnis harus ada unsur aktif memerangi 

kemiskinan, pembayaran yang  layak dan benar, tidak memperkerjakan tenaga 

kerjaanak,menghormati lingkungan, kesetaraan perempuan atau gender, 

hubungan bisnis yang berkesinambungan dan ada unsur partnership yang 

saling menguntungkan. Yang menjadi perhatian para pelaku fair trade adalah 

kegiatan bisnis atau usaha, lebih mengacu pada norma-norma kemanusiaan.  

Dalam memproduksi barang, sangat diupayakan menghindari 

terjadinya eksploitasi baik terhadap SDM maupun SDA. Keuntungan yang 

diperoleh bukan  hanya untuk memenuhi hasrat atau memiliki melainkan di 

investasikan lagi ke dalam program yang mensejahterakan produsen dan 

masyarakat. Dalam sektor penghasil kopi fair trade juga berperan mendukung 
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pengembangan yang berkelanjutan di mana petani mampu untuk membangun kehidupan 

yang lebih baik untuk diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat melalui kemampuan 

pasokan kopi dan hubungan perdagangan jangka panjang yang  menguntungkan.  Fair 

tradea dalah  satu-satunya skema sertifikasi yang Tujuan utama adalah untuk mengatasi 

kemiskinan dan memberdayakan produsen di negara-negara berkembang.  

Gerakan fair trade di Indonesia di upayakan untuk kelompok lokal  dapat 

mandiri dengan  usaha mereka melalui pelatihan, serta pemberian modal,  benih atau 

peralatan yang dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa LSM yang bergerak di jalur 

perdagangan  fair trade. LSM yang menjadi pelopor pertama di Indonesia antara  lain: 

Yayasan Mitra Bumi Indonesia (MBI-Malang), dalam memperjuangkan kaum petani 

yang mampu melahirkan produk pertanian organik. Yayasan Samadi Solo yang 

memperjuangkan  produk batik garmen,  Yayasan  Mitra Bali, Yayasan Pekerti 

Yogyakarta dan Yayasan Pekerti Yogyakarta yang mengembangkan produk kerajinan 

tangan menggunakan jalur perdagangan fair trade. Dalam penelitian ini fokus kepada 

peran fair trade dalam  peningkatan  pendapatan petani kopi di Malang 

Kopi merupakan  salah satu hasil pertanian  terbaik dari Indonesia, dan Indonesia 

adalah salah satu Negara penghasil kopi terbaik. Indonesia merupakan  produsen kopi ke-

4 terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Dari total produksi, sekitar 

6,7% kopi dieskspor sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diakui 

atau tidak, produksi, tata-niaga, dan budaya-minum  kopi, adalah warisan kolonial 

Belanda. Meskipun setelah mereka pergi, masyarakat Indonesia memodifikasinya 

sedemikian rupa, mencari solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan yang muncul, 

lantas menyerap dengan konteks sosial masing-masing (okezone.com, akses 29 april 

2016).  
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PT. Amstirdam (Ampel gading, sumbermanjing, Tirtoyudo dan Dampit) Kopi 

melakukan upaya-upaya nyata dalam meningkatkan pendapatan para petani kopi, dimana 

pada tahun 2016 melakukan kegiatan pelatihan kepada petani di Malang. Materi pelatihan 

yang dilakukan pengelolaan usaha tani mulai dari pembibitan, pemupukan sampai proses 

perawatan dan panen. Tujuan utama yang dicapai dalam kegiatan pelatihan yaitu 

mendukung keberhasilan fair trade  sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kualitas 

produk kopi yang dihasilkan. Berdasarkan uraian lalar belakang penelitian maka judul 

penelitian yang akan dilakukan yaitu: PERAN FAIR TRADE DALAM 

PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KOPI DI MALANG (Studi Pada PT 

Amstirdam Coffee dan  Petani Kopi di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang) 

B. Perumusan Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran fair trade dalam peningkatan 

pendapatan petani kopi di Malang (Studi pada PT. Amstirdam Coffee dan petani kopi di 

Kabupaten Malang)? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dari fair trade dalam 

peningkatan pendapatan petani kopi yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang 

memihak atau menguntungkan petani kopi. Pendapatan petani diukur dari pendapatan. 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis peran fair trade dalam peningkatan pendapatan petani kopi di Malang  

(Studi pada PT. Amstirdam Kabupaten Malang) 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi petani kopi 

a. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam rangka melakukan 

peningkatan pendapatan dengan memaksimalkan peran fair trade dalam aktivitas 

atau sektor petanian kopi. 

b. Dengan adanya sertifikasi fair trade dapat digunakan untuk mensejahterakan para 

petani kopi. 

2. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian 

lebih lanjut dalam bidang yang sama. 


