
BAB 3 

HUBUNGAN INDIA DAN MONSANTO DI BERBAGAI SEKTOR 

 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan kerja sama yang 

terjalin antara India dan Amerika Serikat. Kerja sama yang terjalin di antara kedua 

negara membuat adanya peningkatan ekonomi bagi India terutama dalam hal ekspor 

dan impor. Adanya peningkatan ekonomi yang terjadi di India terutama dalam bidang 

agrikultur tidak hanya memberikan dampak positif saja namun dampak negatif juga 

diterima oleh India terutama berkaitan dengan pekerja anak, di mana Monsanto sebagai 

suatu perusahaan agrikultur yang cukup berpengaruh di India telah terbukti 

mempekerjakan anak-anak yang berusia 5 hingga 14 tahun. Banyaknya kasus pekerja 

anak yang terjadi di India membuat berbagai organisasi internasional berupaya dalam 

menangani permasalahan pekerja anak yang sudah cukup lama terjadi di India tersebut, 

seperti organisasi internasional ILO hingga organisasi-organisasi nasional dari India 

itu sendiri. Berbagai bentuk pertanggung jawaban juga telah dilakukan oleh Monsanto 

pada tahun 2014 melalui program CSR baik dalam bidang pendidikan, lingkungan dan 

kesehatan. 

Pada bab ini penulis akan memfokuskan pembahasan berdasarkan asumsi 

kedua dalam teori interdependensi kompleks yaitu multiple issues, di mana berdasarkan 

teori interdependensi kompleks, dunia saat ini tidak memiliki hierarki antar isu atau 

tidak memiliki garis pemisah antara isu atau kebijakan satu dengan lainnya, sehingga 

setiap isu yang di bahas oleh setiap negara menjadi lebih beragam dan tidak terbatas. 



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pada bab satu, teori interdependensi 

kompleks sendiri adalah suatu teori yang menunjukkan bahwa hubungan kerja sama 

yang dilakukan oleh para aktor merupakan salah satu solusi yang ideal untuk mencapai 

tujuan nasional ataupun untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Teori 

interdependensi kompleks menekankan bahwa posisi dari International Organization 

(IO) dan Multinational Corporation (MNC) semakin penting keberadaannya dalam 

hubungan internasional. Keohane dan Nye dalam bukunya berpendapat bahwa pada 

era saat ini, sifat dari hubungan internasional telah berubah dan menjadikan dunia lebih 

saling bergantung dalam berbagai hal terutama ekonomi. Teori tersebut mencoba untuk 

mensintesis perspektif dari realis dan liberal, di mana teori ini bukan menolak 

perspektif dari realis melainkan mencoba untuk membangkitkan kekhawatiran 

mengenai munculnya situasi di mana asumsi dari realis tidak cukup untuk menjelaskan 

situasi tersebut (Rana, 2015, pp. 290-292). 

Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan india yang tetap memberikan izin 

operasional kepada monsanto meskipun telah mempekerjakan anak di bawah umur 

akan di bahas pada bab ini yang di bagi menjadi empat bagian yaitu dilihat dari sisi 

ekonomi, sosial, politik dan juga militer.  

 

3.1 Ekonomi 

Isu ekonomi merupakan isu penting bagi setiap negara dalam hubungan 

internasional, ekonomi memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kaitannya 

dengan berbagai bidang baik nasional maupun internasional. Meskipun memiliki 



kaitan yang erat dengan bidang-bidang lainnya, namun isu ekonomi dapat 

dikatakan sebagai kunci utama dalam setiap kegiatan kerja sama, di mana setiap 

kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh setiap negara akan mengarah pada aspek 

ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan hubungan saling ketergantungan 

antara negara maju dengan negara berkembang. Adanya hubungan saling 

ketergantungan tersebut pada satu sisi dapat mempererat hubungan antar negara, 

namun tak jarang hubungan tersebut justru menimbulkan konflik. Konflik tersebut 

dapat terjadi akibat adanya kesenjangan antara negara maju dengan negara 

berkembang, yang pada akhirnya menyebabkan adanya dominasi dari negara maju 

dalam setiap kegiatan ekonomi (Yuniarti, 2013, pp. 5-8). 

Setiap negara tentunya membutuhkan negara lainnya dalam setiap kegiatan 

kerja sama, tidak terkecuali India. Jika dilihat berdasarkan teori interdependensi 

kompleks saat ini kegiatan ekonomi tidak hanya didominasi oleh negara maju saja, 

namun adanya kemunculan MNC di negara berkembang perlahan menggeser 

posisi negara tersebut. Kerja sama ekonomi yang dijalankan oleh setiap negara 

tentunya akan berdampak baik bagi kondisi negara tersebut, hal tersebut tidak 

terlepas dari hubungan kerja sama yang terjalin antara India dan Monsanto. 

Hubungan kerja sama India dan Amerika Serikat tentunya sesuai dengan teori 

interdependensi kompleks, di mana kedatangan Monsanto memiliki pengaruh 

yang cukup besar bagi perekonomian India. Monsanto sebagai MNC memiliki 

keunggulan tersendiri dalam hal akses pasar dan juga teknologi yang dibutuhkan 

oleh India sebagai suatu negara berkembang. Pengaruh positif tersebut tentu 

membuat kedua negara lebih memilih untuk terus melakukan kerja sama karena 



dengan terus melakukan kerja sama, kedua negara akan dengan mudah 

mendapatkan kepentingannya. Semakin pentingnya posisi sebuah MNC di suatu 

negara tentu akan membuka peluang bagi MNC tersebut untuk terus memperluas 

pengaruhnya, yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan kebijakan-kebijakan yang ada di negara berkembang agar sesuai 

dengan kepentingan dari MNC tersebut. Besarnya pengaruh dari MNC membuat 

negara penerima modal pada akhirnya harus menerima keinginan-keinginan dari 

MNC tersebut yang menyebabkan hubungan yang tidak seimbang, karena negara 

penerima modal tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak keinginan 

dari MNC tersebut (Steinbockova, 2007, pp. 76-78). 

Sebagai perusahaan benih terbesar, Monsanto banyak memberikan 

keuntungan dari sisi ekonomi terhadap India khususnya bagi para petani di India, 

di mana seperti yang telah dijelaskan pada bab dua, benih-benih yang dihasilkan 

oleh Monsanto dapat membantu peningkatan jumlah produksi kapas India yang 

juga telah berhasil membantu meningkatkan penghasilan para petani. Pentingnya 

keberadaan Monsanto di India dikarenakan India sendiri merupakan negara 

penghasil kapas terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga 

dengan teknologi dari Monsanto, India dapat terus mempertahankan posisi 

mereka. Kapas sendiri memegang peranan penting terhadap perekonomian India, 

di mana kapas menyumbang 30% ke PDB pertanian India (WWF-India, 2012, pp. 

10-11).  

 



Grafik 3.1.1. Tiga Negara Penghasil Kapas Terbesar Dunia (1960-2014). 

Sumber : USDA, Analyzed by ISAAA, 2014 

 

Setelah diadopsinya teknologi GM, sejak tahun 2002 hingga 2014 

peningkatan produksi kapas terus terjadi di India, bahkan pada tahun 2006 India 

berhasil melampaui Amerika Serikat sebagai negara penghasil kapas terbesar 

kedua dunia di mana India memproduksi kapas sebanyak 28 juta bal atau satu juta 

lebih banyak dari hasil produksi kapas Amerika Serikat. Keberhasilan India dalam 

melampaui Amerika Serikat membuat India semakin meningkatkan area produksi 

kapas hingga menghasilkan 40 juta bal kapas pada tahun 2014, di mana hal tersebut 

terjadi ketika Tiongkok mulai mengurangi produksi kapasnya karena adanya 

penimbunan kapas akibat dari produksi kapas Tingkok sendiri serta banyaknya 

impor kapas yang masuk ke Tiongkok. Hal tersebut kemudian membuka peluang 
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dan menjadikan India sebagai negara penghasil kapas terbesar pertama di dunia 

pada tahun 2014.  

 

Grafik 3.1.2. Tingkat Ekspor dan Impor Kapas (million) di India (2001-2014). 

Sumber : Cotton Advisory Board, Analysed by ISAAA, 2014 

 

Dalam hal ekspor kapas, India tercatat mengalami peningkatan tajam pada 

tahun 2011-2012 yaitu hampir sebesar 13 juta bal, hal tersebut berbeda cukup jauh 

dengan tahun sebelum teknologi GM diadopsi oleh petani India yaitu pada tahun 

2001-2002 yang hanya mengekspor 0,05 juta bal kapas, sementara impor kapas 

India mengalami penurunan secara bertahap menjadi kurang dari 1 juta bal pada 

tahun 2013-2014. Pendapatan pertanian dari teknologi GM pun juga meningkat 

sejak tahun 2002 hingga 2013 mencapai US$ 16,7 juta (Choudhary & Gaur, 2015, 

pp. 4-22). 
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Tabel 3.1.1. Tingkat Foreign Direct Investment (FDI) AS-India (US$ Million) Tahun 2000-

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Quaterly Fact Sheet On Foreign Direct Investment (FDI). 

 

Peningkatan tidak hanya terjadi pada hasil pertanian India saja, namun 

tingkat Foreign Direct Investment (FDI) di India juga terus meningkat setiap 

tahunnya. Tingkat FDI India dalam sektor agrikultur menampati posisi 28 dengan 

total arus masuk sebesar US$ 2,030 juta, sedangkan untuk tingkat FDI terbesar di 

India yaitu dalam sektor servis sebesar US$ 66,185 juta, software & hardware 

komputer sebesar US$ 30,822 juta, dan juga telekomunikasi sebesar US$ 30,157 

juta. Peningkatan tingkat FDI hampir terjadi setiap tahunnya sejak tahun 2000 

hingga 2018 (Quaterly Fact Sheet, 2018, pp. 4, 9-10). 

No. Tahun Total FDI 

1. 2000-2001 4,029 

2. 2001-2002 6,130 

3. 2002-2003 5,035 

4. 2003-2004 4,322 

5. 2004-2005 6,051 

6. 2005-2006 8,961 

7. 2006-2007 22,826 

8. 2007-2008 34,843 

9. 2008-2009 41,873 

10. 2009-2010 37,745 

11. 2010-2011 34,847 

12. 2011-2012 46,556 

13. 2012-2013 34,298 

14. 2013-2014 36,046 

15. 2014-2015 45,148 

16. 2015-2016 55,559 

17. 2016-2017 60,220 

18. 2017-2018 61,963 

 Total 546,452 



Tabel 3.1.2 Tingkat FDI Monsanto-India (US$ Million) Tahun 2005-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Monsanto Annual Report 2014. 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat di lihat bahwa tingkat FDI Monsanto-

India pada tahun 2005 mencapai angka US$ 680 juta dan pada tahun 2013-2014 

menjadi US$ 3,620 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi langsung dari 

Monsanto mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Adanya investasi dari 

Monsanto tersebut tentu berdampak baik bagi India terutama dalam bidang 

agrikultur, di mana dengan adanya investasi tersebut India dapat meningkatkan 

produktifitas pertanian negaranya, yang hasilnya tentu akan memberikan 

peningkatan pada pendapatan negara. Adanya peningkatan pendapatan tersebut 

kemudian akan berdampak pada tingkat ekspor dari produk agrikultur milik India 

yang di modifikasi dengan menggunakan teknologi GM milik Monsanto, di mana 

kapas sebagai salah satu produk pertanian yang menggunakan teknologi GM 

No. Tahun Total FDI 

1. 2005-2006 680 

2. 2006-2007 2,470 

3. 2007-2008 3,460 

4. 2008-2009 790 

5. 2009-2010 1,100 

6. 2010-2011 2,050 

7. 2011-2012 2,660 

8. 2012-2013 3,410 

9. 2013-2014 3,620 

10. 2014-2015 2,570 

 Total 3,604 



menjadi salah satu komoditas yang tingkat ekspornya cukup tinggi di India 

dibandingkan produk agrikultur lainnya. 

 

Tabel 3.1.3 Tingkat ekspor produk agrikultur di India (US$ Billion) Tahun 2009-2013 

 Sumber : United States Department of Agriculture 2014 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat di lihat bahwa kapas India merupakan 

produk yang berperan penting dalam perdagangan India, di mana tingkat ekspor 

bagi produk kapas berada dalam urutan ketiga dari keseluruhan ekspor produk 

agrikultur di India dengan jumlah ekspor pada tahun 2009 sebesar 1,2 milyar dan 

di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 2,6 milyar menjadi 3,8 milyar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan negara lain terhadap kapas India 

mengalami peningkatan pada tahun tersebut (United States Department of 

Agriculture, 2014, pp. 1-2). 

Produk Tahun 2009 Tahun 2013 Peningkatan 

Beras 2,4 7,1 4,7 

Kerbau 0,9 4,0 3,1 

Kapas 1,2 3,8 2,6 

Kacang Kedelai 1,4 2,7 1,3 

Guar Gum 0,2 2,4 2,2 

Jagung 0,5 1,2 0,7 

Gandum 0,0 1,0 1,0 

Lainnya 8,2 17,1 8,9 

Total 14,8 39,3 24,5 



Dalam hal ini dapat di lihat bahwa Monsanto memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian India. Sejak awal mula teknologi GM di adopsi di 

pertanian India, hal tersebut memberikan keuntungan bagi sektor-sektor ekonomi 

di negara tersebut. Keuntungan tersebut seperti meningkatnya hasil produksi kapas 

India, di mana sejak tahun 2002 hingga 2014 tingkat produksi kapas India dapat 

melampaui Tiongkok dan Amerika Serikat. India berhasil menghasilkan 40 juta 

bal kapas pada tahun 2014. Semakin meningkatnya hasil produksi kapas tersebut 

kemudian membuat banyaknya permintaan kapas India di pasar dunia, sehingga 

hal tersebut semakin meningkatkan ekspor kapas India ke seluruh dunia, di mana 

kapas sendiri merupakan salah satu produk agrikultur yang tingkat ekspornya terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah disajikan 

sebelumnya bahwa tingkat ekspor kapas India sejak tahun 2001 terus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari 0,05 juta bal kapas menjadi lebih dari 13 

juta bal kapas pada tahun 2012. Meningkatnya hasil produksi kapas tersebut 

kemudian menjadikan produk kapas sebagai 3 produk ekspor utama di India 

bersamaan dengan beras dan kerbau dengan nilai ekspor sebesar US$ 3,8 milyar 

pada tahun 2013. Selain peningkatan ekspor di sektor kapas, keuntungan ekonomi 

lainnya yang di dapatkan oleh India adalah investasi, berdasarkan penjelasan diatas 

terjadi peningkatan jumlah FDI bagi India dalam sektor agrikultur. Pemerintah 

Amerika Serikat mengatakan bahwa India membutuhkan investasi khusus dalam 

bidang agrikultur, hal tersebut dikarenakan India merupakan negara agraris 

sehingga investasi tersebut tentu sangat dibutuhkan untuk pengembangan di sektor 

agrikultur India, selain itu kendala dalam pertanian India seperti kurangnya bahan 



baku pertanian juga dapat teratasi jika India menerima investasi dari Amerika 

Serikat baik melalui pemerintah maupun melalui Monsanto. Dampak positif bagi 

perekonomian yang dirasakan oleh India tersebut kemudian menjadi salah satu 

alasan India untuk tetap mempertahankan Monsanto (Sally, 2016).   

 

3.2 Politik 

Semakin besar pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara atau 

MNC, membuat mereka memiliki pengaruh yang kuat pula dalam politik global. 

Besarnya pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh Monsanto di India tentu juga akan 

berpengaruh terhadap politik negara tersebut. Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa Monsanto telah menggunakan anak di bawah umur untuk 

bekerja tanpa upah yang layak di India, namun hal tersebut justru tidak membuat 

pemerintah India untuk langsung menindak Monsanto dan mengeluarkannya dari 

India. Hal tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya seperti 

yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya di mana Monsanto telah 

berhasil meningkatkan hasil produksi pertanian di India yang kemudian berhasil 

menjadikan India sebagai negara penghasil kapas nomor satu di dunia. Namun hal 

tersebut tentu bukanlah satu-satunya alasan mengapa pemerintah India tetap 

mengizinkan Monsanto untuk terus beroperasi di India. 

Dalam suatu kerja sama terdapat istilah lobi yang berguna untuk mencapai 

kepentingan suatu aktor dengan cara mempengaruhi atau meyakinkan para 

pembuat kebijakan. Monsanto sebagai suatu perusahaan agrikultur yang memiliki 



sumber daya yang cukup besar tentu memiliki kekuatan untuk melakukan lobi 

politik dengan pemerintah India. Pada awal penerapan teknologi GM, Monsanto 

tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan teknologi tersebut di India, karena 

Monsanto sendiri mengklaim bahwa teknologi yang mereka bawa merupakan 

suatu teknologi yang mampu merubah India dari importir kapas menjadi produsen 

kapas terbesar di dunia. Dampak yang dihasilkan dari teknologi GM tersebut 

terbukti mampu merubah India menjadi produsen kapas terbesar di dunia 

mengalahkan Tiongkok, namun di sisi lain mulai muncul isu-isu mengenai bahan-

bahan berbahaya yang terkandung di dalam teknologi GM yang dapat berakibat 

negatif bagi kesehatan dan juga lingkungan. Hal tersebut kemudian 

mengakibatkan banyaknya protes yang datang dari perusahaan benih lokal India 

dan para aktivis lingkungan India.  

Untuk mengatasi banyaknya protes yang terjadi, Monsanto kemudian 

mulai melakukan lobi-lobi politik dengan pemerintah Amerika Serikat sebagai 

negara basis dari Monsanto untuk membantu mengembalikan citra baik Monsanto 

di India. Banyaknya rekan bisnis yang dimiliki oleh Monsanto secara tidak 

langsung memberikan kemudahan bagi Monsanto dalam melakukan kegiatan 

bisnisnya, selain itu Monsanto juga memiliki kekuatan dalam hal melobi rekan-

rekan bisnisnya di mana pada tahun 1998 hingga 2001 Monsanto mengeluarkan 

biaya sebesar US$ 21 juta dan pada tahun 2004 hingga 2014 Monsanto 

mengeluarkan biaya sebesar US$ 62,3 juta untuk melobi  jaksa dan sekretaris 

untuk pelayanan kesehatan dan manusia milik Environmental Protection Authority 

(EPA) untuk melindungi kepentingan Monsanto mengenai bioteknologi GM. Hal 



tersebut kemudian membuat EPA memfasilitasi segala kebutuhan dari Monsanto 

(Broughton, 2017) 

Pada tahun 2001 Monsanto mencoba melakukan lobi politik yang 

melibatkan delegasi pemerintah Amerika Serikat serta para ilmuan di depan 

Hakim Agung ketika pengadilan akan mengeluarkan keputusan atas gugatan yang 

dilakukan oleh para penolak bioteknologi. Pada pertemuan tersebut Monsanto 

memaparkan mengenai berbagai keuntungan serta manfaat yang akan di terima 

jika dalam proses pertanian menggunakan produk bioteknologi milik Monsanto 

tersebut, sehingga proses peradilan terhadap penolakan teknologi tersebut dapat 

dibatalkan. Selain itu Monsanto juga membuat sebuah kunjungan markas 

Monsanto dengan mengundang beberapa jurnalis, pers serta hakim. Dalam 

kunjungan tersebut Monsanto berupaya untuk membangun opini mereka terhadap 

dampak positif yang dapat dihasilkan oleh teknologi GM yang dikembangkan oleh 

Monsanto. Hal tersebut kemudian membuat para jurnalis serta pers menyebarkan 

berita-berita baik tentang dampak dari penggunaan bioteknologi milik Monsanto 

(Marie, 2009, p. 296). 

Monsanto mengeluarkan biaya sebesar US$ 1,4 juta pada tahun 2011 untuk 

melobi pemerintah federal Amerika Serikat. Monsanto melobi Congress and the 

U.S. Department of Agriculture dan U.S. Trade Representative and Department of 

State mengenai peraturan-peraturan yang akan mempengaruhi tanaman GM serta 

peraturan luar negeri terkait perdagangan benih bioteknologi sehingga mampu 

mendukung proses penyebaran dari teknologi GM tersebut. Monsanto sendiri juga 

telah berhasil melobi Hillary Clinton untuk mengunjungi Indian Agricultural 



Research Institute pada tahun 2009. Dalam kunjungan tersebut Clinton 

menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin mengubah kebijakan India dalam sektor 

agrikultur agar mampu meningkatkan kualitas dari agrikultur India sehingga 

mampu bersaing di pasar dunia. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik jika India 

mau untuk tetap menerima dan memproduksi teknologi GM dari Monsanto 

(GMWatch, 2009).  

Keberhasilan Monsanto dalam melobi Hillary Clinton terjadi karena 

adanya kedekatan antara kedua pihak, di mana Monsanto termasuk pendonor 

utama dalam Clinton Family Foundation. Hal tersebut kemudian membuat Hillary 

Clinton terus mempromosikan bioteknologi Monsanto dalam setiap kesepatannya 

dan menyatakan bahwa orang-orang yang menolak teknologi GM merupakan 

orang-orang bodoh yang tidak memahami ilmu sains. Kedekatan hubungan 

tersebut tentu memberikan kemudahan bagi Monsanto dalam mendapatkan 

kepentingannya yang mampu memberikan keuntungan bagi Monsanto (Adams, 

2017). Monsanto sendiri tidak hanya melakukan lobi dengan Hillary Clinton saja, 

namun pada tahun 2007 Monsanto juga melakukan lobi dengan Akin Gump Strauss 

Hauer & Feld yang merupakan suatu perusahaan firma hukum internasional. 

Perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa Monsanto telah membayar sebesar 

US$ 150.000 pada tahun 2015 untuk melobi permasalahan yang berkaitan dengan 

peraturan produk bioteknologi milik Monsanto di India. Dalam proses lobi 

tersebut, perusahaan membantu meyakinkan India bahwa bioteknologi milik 

Monsanto merupakan teknologi yang aman serta benar-benar mampu memberikan 

hasil yang positif bagi pertanian India (DNA, 2016).  



Keberadaan perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang cukup 

penting bagi negara berkembang, di mana perusahaan tersebut tidak hanya 

berperan dalam proses transfer teknologi yang mereka miliki saja, namun juga 

berperan dalam proses peningkatan ekonomi di negara berkembang tersebut. 

Monsanto sebagai salah satu perusahaan multinasional milik Amerika Serikat di 

India dianggap memiliki posisi yang penting karena memiliki teknologi pertanian 

yang dapat dijangkau oleh seluruh petani di India, di mana hal tersebut tentunya 

sangat penting bagi peningkatan perekonomian India (Blackwill , Chandra, & 

Clary, 2011, pp. 7-10). Namun hal tersebut tentu akan mengubah kepercayaan dari 

pemerintah serta masyarakat lokal ketika perusahaan melakukan kecurangan di 

suatu negara berkembang. Sehingga perusahaan tersebut akan melakukan berbagai 

cara untuk dapat mempertahankan posisinya seperti yang dilakukan oleh 

Monsanto, di mana Monsanto melakukan berbagai upaya lobi politik agar dapat 

membantu membangun kembali citra baik perusahaan sehingga dapat diterima 

kembali oleh pemerintah serta masyarakat India, salah satunya yaitu dengan 

menyuap para petinggi dari suatu negara ataupun perusahaan yang dapat 

memberikan fasilitas kepada Monsanto untuk mendapatkan kepentingannya, 

sehingga hal tersebut pada akhirnya mampu meyakinkan pemerintah serta 

masyarakat India agar tetap menerima Monsanto di negara mereka.  

Selain itu Monsanto juga berupaya membangun opini publik mengenai 

keunggulan serta manfaat yang akan diterima dengan adanya penggunaan 

teknologi GM dalam pertanian melalui para jurnalis dan pers dengan mengundang 

mereka secara langsung dalam kunjungan terbuka ke markas Monsanto yang 



terletak di St. Louis. Adanya kunjungan tersebut pada akhirnya akan membuat 

beredarnya berita-berita mengenai dampak positif dari teknologi milik Monsanto 

baik secara nasional maupun internasional. 

 

3.3 Sosial 

Suatu hubungan kerja sama yang terjalin antar aktor tidak hanya 

berpengaruh terhadap kondisi ekonomi saja, namun juga akan berpengaruh 

terhadap kondisi sosial negara tersebut. Pengaruh terhadap kondisi sosial tersebut 

dapat berupa hal positif maupun negatif. Jika kita melihat kasus yang terjadi di 

India yaitu permasalahan pekerja anak di bawah umur, keberadaan Monsanto di 

India justru mengakibatkan permasalahan tersebut semakin besar. Penggunaan 

pekerja anak di bawah umur oleh Monsanto telah meresahkan masyarakat India 

serta pemerintah India sendiri, hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya 

jumlah pekerja anak yang ada di India, padahal pemerintah India telah membuat 

Undang-Undang tersendiri mengenai pelarangan penggunaan pekerja anak di 

bawah umur. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pada tahun 2014 akhirnya 

Monsanto melakukan program CSR di India.  

Terlepas dari permasalahan pekerja anak, keberadaan Monsanto di India 

juga memiliki dampak positif bagi masyarakat India, selain meningkatkan 

produksi pertanian dan perekonomian para petani, Monsanto juga memberikan 

dampak terhadap kondisi sosial di India seperti pengurangan tingkat 

pengangguran. Di India, tidak hanya permasalahan pekerja anak yang menjadi 



masalah utama, namun permasalahan pengangguran juga cukup banyak terjadi. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jumlah pengangguran di India 

dapat dikatakan cukup tinggi. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

India membuat masalah tersebut sulit teratasi. Banyak masyarakat India lebih 

memilih untuk bertani karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor lain yang 

membutuhkan keterampilan khusus, namun dalam sektor pertanian tersebut 

masyarakat India tetap mengalami kesulitan karena permintaan terkait tenaga kerja 

dalam pertanian sangat bergantung pada pola tanam, musim serta ketersediaan 

bahan baku yang tidak pasti (Bohare, 1995, p. 7). Sebagai upaya untuk mengurangi 

jumlah pengangguran yang terjadi, pemerintah India berinisiatif menciptakan 

lapangan kerja dalam Five Year Plan yang pertama disusun pada tahun 1950-1951. 

Sejak saat itu, pemerintah India terus meningkatkan rencana tersebut hingga Five 

Year Plan ke sebelas yang dijalankan pada tahun 2007-2012. Pemerintah India 

sendiri saat ini menganggap bahwa ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi 

penting dalam agenda pembangunan di India. Namun meskipun inisiatif tersebut 

telah berjalan cukup lama, tingkat pengangguran di India masih belum 

menunjukkan angka yang sedikit. Pada tahun 2013-2014 tingkat pengangguran di 

pedesaan India menunjukkan angka 4,7% sedangkan di perkotaan tingkat 

pengangguran di India menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 5,5%. 

Tingkat pengangguran di seluruh wilayah India didominasi oleh perempuan 

dengan persentase sebesar 7,7% sedangkan laki-laki 4,1%, angka tersebut terjadi 

karena sebagian besar laki-laki biasanya memimpin mitra pedesaan di wilayah 

mereka seperti dalam bidang perniagaan, pertanian maupun peternakan.  



Pemerintah India tidak hanya melakukan Five Year Plan untuk mengurangi 

tingkat pengangguran di India, namun juga membuat beberapa program serta 

kebijakan, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah India karena pertumbuhan 

ekonomi sebuah negara dianggap dapat tumbuh dengan cepat jika sumber daya 

manusia didalamnya secara sengaja dialokasikan dalam berbagai kegiatan 

perekonomian. Dalam sebuah program yang diberlakukan oleh pemerintah India 

pada tahun 1997 yang bernama Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), 

program tersebut dibuat untuk mengurangi kemiskinan yang ada di perkotaan 

India dengan menyediakan pekerjaan melalui pembentukan usaha kecil serta 

penyediaan upah pekerjaan. Selain menerapkan SJSRY, pemerintah India juga 

membuat kebijakan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 

(MGNREGA) yang dijalankan pada tahun 2005. Dalam kebijakan tersebut 

pemerintah India menyediakan jaminan sosial berupa kerja upah selama setahun 

bagi setiap keluarga yang secara sukarela mau untuk melakukan pekerjaan tanpa 

keterampilan tertentu seperti pembuatan jalan, perbaikan jalan yang rusak, 

pembuatan sumur dan lainnya.  

Dari kebijakan tersebut, pemerintah India setidaknya berhasil mengurangi 

sedikit penganggun yang berada di lebih dari 300 distrik yang ada di India. Namun 

meskipun pemerintah telah menjalankan program serta kebijakan tersebut, tingkat 

kemiskinan di India tidak mengalami penurunan yang signifikan, hal tersebut 

dikarenakan tidak semua keluarga mendapatkan pekerjaan setiap harinya, serta 

dalam kebijakan tersebut setiap keluarga hanya mendapatkan jaminan pekerjaan 

dan upah selama setahun saja, sehingga ketika masa tersebut telah selesai, setiap 



keluarga akan diberhentikan dari pekerjaan sementara yang mereka dapatkan 

(Biswas S. , 2016, pp. 25-27).  

Melihat dari sulitnya India dalam mengurangi tingkat pengangguran, 

membuat India membuka diri untuk terus menerima MNC agar dapat membantu 

mengurangi pengangguran yang ada di India. Monsanto merupakan salah satu 

MNC yang tentunya juga berperan dalam membantu mengurangi tingkat 

pengangguran India, dengan menyediakan pelatihan serta lapangan pekerjaan baik 

bagi masyarakat dengan pendidikan yang tinggi maupun bagi masyarakat yang 

tidak memiliki kemampuan dalam pekerjaan terampil seperti bertani. Bertani 

sendiri merupakan pekerjaan yang cukup mendominasi di beberapa wilayah di 

India, luasnya wilayah pertanian di India menjadikan pekerjaan ini cukup diminati 

oleh msyarakat India yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam pekerjaan 

yang membutuhkan keterampilan tertentu.  

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Monsanto sebagai 

suatu perusahaan agrikultur membuka peluang bagi masyarakat India untuk 

bekerja sebagai petani Monsanto dalam memproduksi tanaman kapas. Sebelum 

diterapkannya teknologi GM, jumlah petani kapas di seluruh India sebanyak 5 juta 

petani. Pada tahun 2002-2003, jumlah petani kapas di India mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 8 juta petani sedangkan pada 

tahun 2013-2014 terdapat 7,7 juta petani. Peningkatan jumlah petani kapas 

tersebut terjadi karena adanya adopsi kapas GM yang pada saat itu terbukti mampu 

membantu meningkatkan hasil produksi kapas dari kurang lebih 5 juta bal menjadi 

40 juta bal, hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap pendapatan para petani 



kapas yang juga ikut meningkat akibat dari peningkatan hasil produksi tersebut  

(Choudhary & Gaur, 2015, p. 8).  

Selain membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat India sebagai petani, 

Monsanto juga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat India yang 

memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bidang-bidang tertentu seperti 

teknisi, keuangan, pemasaran dan lainnya. Terbukanya lapangan pekerjaan 

Monsanto, mampu mengurangi sedikit pengangguran yang ada di India terutama 

bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikannya, di mana seperti yang kita 

ketahui bahwa para lulusan baru di India cukup mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan pekerjaan karena belum adanya pengalaman yang dimiliki oleh 

mereka. Sehingga dalam hal ini Monsanto cukup memberikan kemudahan bagi 

mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh mereka (Economic Times, The Economic Times, 2017).  

Dalam permasalahan pekerja, Monsanto sendiri lebih memfokuskan 

perusahaannya untuk memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat di India 

sebagai seorang petani, di mana dengan di adopsinya teknologi GM di India, hal 

tersebut membuat adanya peningkatan terhadap permintaan kapas milik India di 

seluruh dunia yang berdampak pada semakin banyaknya petani yang dibutuhkan 

untuk memenuhi permintaan kapas tersebut. Di mana berdasarkan penjelasan di 

atas jumlah petani di seluruh negara bagian India mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yaitu dari 5 juta petani menjadi 8 juta petani kapas pada tahun 

2002-2003 yaitu ketika teknologi GM pertama kali di adopsi oleh India. Selain itu 

jumlah petani yang dipekerjakan di dalam perusahaan Monsanto sendiri sebesar 



247.830 orang (HRBDF, 2007). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

keberadaan Monsanto di India merupakan salah satu solusi bagi pemerintah India 

dalam mengurangi pengangguran di India, di mana mereka dapat memberikan 

peluang pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat India yang memiliki 

keterbatasan dalam kemampuan terampil, sehingga meskipun Monsanto hanya 

membuka peluang pekerjaan bagi kurang lebih 247.830 orang petani di 

perusahaannya, namun Monsanto secara tidak langsung juga telah membuka 

lapangan pekerjaan bagi lebih dari 3 juta orang lainnya di India untuk bekerja 

sebagai petani kapas di seluruh negara bagian India.   

 

3.4 Militer 

Dalam hubungan antara India dan Monsanto, selain memiliki pengaruh 

terhadap perekonomian India, hubungan tersebut juga berdampak terhadap 

hubungan kerja sama militer yang terjalin antara India dan juga Amerika Serikat. 

Dalam upaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan antar kedua 

negara, Amerika Serikat membuat empat perjanjian dasar yaitu General Security 

of Military Information Agreement (GSOMIA),  Logistics Supply Agreement 

(LSA) yang saat ini telah berganti nama menjadi Logistics Exchange 

Memorandum of Agreement (LEMOA), Communication and Information Security 

Memorandum of Agreement (CISMOA) atau yang saat ini bernama 

Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA), dan juga 

Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA).  



Perjanjian pertama yaitu COMCASA merupakan suatu perjanjian yang 

dapat memberikan India akses ke peralatan pertahanan baru dengan teknologi yang 

lebih maju seperti drone, persenjataan presisi, rudal, sistem ruang angkasa, dan 

sistem navigasi (Economic Times, 2018). Perjanjian kedua yaitu BECA 

merupakan perjanjian yang memfasilitasi pertukaran informasi geospasial antara 

India dan Amerika Serikat untuk penggunaan militer dan sipil antar kedua negara 

(Sehgal, 2018). Ketiga yaitu GSOMIA yang merupakan suatu protocol perjanjian 

yang bertujuan untuk menjaga informasi yang dibagikan oleh pentagon atau kantor 

utama angkatan bersenjata Amerika Serikat dengan Kementerian Pertahanan India 

(Shukla A. , 2017). Pada perjanjian lainnya yaitu LEMOA merupakan suatu 

perjanjian pemberian akses India untuk keperluan pengisian bahan bakar bagi 

pasukan militer Amerika Serikat ketika dalam keadaan darurat (Peri, 2016). 

Dari perjanjian tersebut, India sepakat untuk menandatangani dua dari 

empat perjanjian yang ada yaitu GSOMIA yang ditandatangani pada tahun 2002 

dan juga LEMOA pada tahun 2016. Penandatanganan kedua perjanjian tersebut 

cukup penting bagi kedua negara dalam memperdalam hubungan kerja sama 

pertahanan mereka, di mana dengan India menandatangani perjanjian GSOMIA, 

maka hal tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan bagi kedua negara karena 

dalam perjanjian tersebut kedua negara telah sepakat untuk saling melindungi 

berbagai informasi rahasia dari masing-masing negara. Dalam perjanjian kedua 

yaitu LEMOA, dalam perjanjian tersebut akan memudahkan kedua negara dalam 

hal pengisian bahan bakar ketika dalam keadaan darurat (Rajagopalan, 2018). 

Perjanjian lainnya tidak ditandatangani oleh India karena India menganggap 



bahwa keterlibatan Amerika Serikat yang terlalu dalam di India akan mengganggu 

kedaulatan India. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kunjungan militer 

Amerika Serikat ke India tanpa sepengetahuan pemerintah India untuk mengontrol 

peralatan persenjataan yang terdapat di India. Selain itu, apabila kedua perjanjian 

lainnya ditandatangani, maka India akan mengorbankan hubungan kerja sama 

pertahanannya dengan Rusia serta akses menuju sistem persenjataan mereka 

(Basu, 2018). 

Selain melaksanakan kedua perjanjian tersebut, kedua negara juga 

melaksanakan hubungan defence diplomacy yang didalamnya terdapat 

kesepakatan mengenai bentuk-bentuk kerja sama dalam hal militer seperti bantuan 

militer yang termasuk didalamnya pendidikan serta pelatihan militer internasional, 

transfer senjata, peningkatan kemampuan untuk berkontribusi pada misi 

perdamaian, dan lainnya. Defence diplomacy sendiri dianggap penting bagi India 

karena dengan melaksanakan kerja sama dalam hal militer, tidak hanya membantu 

meningkatkan persenjataan dan pertahanan negara saja namun juga menciptakan 

kepercayaan antar aktor yang terlibat di dalamnya. Hubungan kerja sama militer 

antara India dan Amerika Serikat sendiri terus mengalami perkembangan yang 

mencakup dialog, latihan serta pertukaran pendidikan militer profesional. 

Berlakunya defence diplomacy memberikan keuntungan bagi kedua negara, di 

mana India mendapatkan pengalaman perang dari berbagai latihan yang dijalankan 

oleh kedua negara, sementara Amerika Serikat mendapatkan pembelajaran dari 

India dalam proses pembuatan pendeteksi alat peledak (Bishoyi, 2011, pp. 64-72).  



Hal utama yang difokuskan oleh kedua negara dalam menjalankan defence 

diplomacy adalah program International Military Education and Training 

(IMET). IMET sendiri merupakan sebuah program bantuan militer yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat di India yang sudah berjalan sejak tahun 2001. Bantuan 

tersebut terus berjalan hingga tahun 2011, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

 
Tabel 3.2.1 Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional AS-India (US$ Million). 

Negara 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

India 0,5 1,272 1,501 1,345 1,364 1,200 1,400 

Sumber : US Department of State, International Military Education and Training Account 

Summary (http://www.state.gov/t/pm/ppa/sat/c14562.htm). 

 

Berdasarkan tabel tersebut, awal mula bantuan militer Amerika Serikat 

diberikan kepada India sebesar $ 0,5 juta, bantuan tersebut diberikan kepada siswa-

siswa di India. Pada tahun berikutnya yaitu 2006, bantuan militer tersebut 

meningkat sebesar $ 1,272 juta, di mana peningkatan tersebut cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah alokasi bantuan militer sejak 

tahun 2001 hingga 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu pada 

tahun 2007, di mana Amerika Serikat mengalokasikan bantuan militer sebesar $ 

1,501 juta (Bishoyi, 2011, pp. 74-75).  

Sesuai dengan teori interdependensi kompleks, dikatakan bahwa 

penggunaan kekuatan militer bukanlah hal yang efektif untuk digunakan. Adanya 

kompleksitas hubungan yang terjadi akan menjadikan penggunaan kekuatan 



militer tersebut tidak relevan untuk digunakan karena negara yang terlibat dalam 

hubungan kerja sama tersebut akan lebih memilih untuk melakukan kerja sama 

dalam isu-isu yang penting seperti ekonomi, politik, lingkungan dan isu lainnya 

yang berperan penting dalam pencapaian tujuan nasional negaranya. Meskipun 

dalam teori interdependensi kompleks kekuatan militer tidak efektif untuk 

digunakan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan negara-negara yang 

saling berhubungan untuk tetap melakukan kerja sama dalam bidang militer 

meskipun hal tersebut tidak mendominasi. Hal yang membuktikan bahwa 

hubungan antara India dan Amerika Serikat dalam hal militer bukanlah hal yang 

mendominasi dapat di lihat pada grafik berikut :  

 

Grafik 3.4.1 Perbandingan Data Kerjasama Ekonomi dan Militer AS-India (US$ Billion). 

Sumber : The White House President Barack Obama. 
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Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa tingkat perdagangan 

barang dan jasa pada tahun 2009-2012 antara India dan Amerika Serikat mencapai 

angka US$ 92,5 milyar sedangkan dalam kerja sama militer terkait jual beli senjata 

dan peralatan militer lainnya hanya mencapai angka US$ 9 milyar di tahun yang 

sama. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara aktif 

dalam menjalankan hubungan kerja sama militer, namun isu militer tersebut 

bukanlah isu yang mendominasi hubungan kedua negara. Dalam hubungan kerja 

sama, kedua negara lebih mendominasi hubungan dalam bidang ekonomi 

khususnya perdagangan barang dan jasa yang berguna dalam proses peningkatan 

perekonomian negara (Office of the Press Secretary, 2013). 

Jika kita lihat pada hubungan antara kedua negara, mereka tetap 

melaksanakan hubungan kerja sama dalam bidang militer, namun hal tersebut 

hanya sebagai upaya pertahanan bagi kedua negara. Dalam upaya pertahanan 

tersebut kedua negara hanya menjalankan kerja sama dalam bentuk pemberian 

pelatihan dan pendidikan militer bagi para siswa serta menjalankan perjanjian 

pertahanan yang berguna untuk memudahkan akses militer bagi kedua negara. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa militer sendiri bukanlah sebuah isu yang 

mendominasi bagi kedua negara, karena militer sendiri kurang efektif untuk 

digunakan dalam menjawab kebutuhan India di berbagai isu penting seperti 

ekonomi, selain itu adanya penggunaan kekuatan militer justru akan berdampak 

buruk bagi hubungan antar negara yang dapat menimbulkan konflik, sehingga 

dalam hal ini India lebih intens menjalin hubungan kerja sama dengan Amerika 



Serikat dalam sektor-sektor yang mampu memberikan peningkatan terhadap 

perekonomian negaranya (Cohen & O’Hanlon, 2015, p. 40). 

 

Pemaparan di atas telah menggambarkan alasan-alasan dari keberadaan 

Monsanto di India yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial, politik dan juga militer. 

Intervensi Monsanto di India membuat adanya hubungan saling ketergantungan yang 

melibatkan kedua aktor tersebut. Kondisi saling ketergantungan tersebut tercipta 

karena adanya kemampuan dari masing-masing aktor dalam suatu bidang tertentu yang 

tidak dimiliki oleh aktor lainnya. Jika kita melihat mengenai permasalahan pekerja 

anak yang digunakan oleh Monsanto di India, hal tersebut seharusnya dapat membuat 

renggangnya hubungan yang terjadi antara India dengan Monsanto serta negara asal 

dari perusahaan tersebut yaitu Amerika Serikat. Di mana pekerja anak di bawah umur 

merupakan permasalahan yang cukup serius di India, yang sulit untuk di atasi oleh 

pemerintah India sendiri. Namun penggunaan pekerja anak di bawah umur yang 

dilakukan oleh Monsanto tersebut justru tidak mempengaruhi hubungan kerja sama 

yang terjalin antara kedua aktor tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, India dan Monsanto serta Amerika Serikat sendiri, 

justru memiliki hubungan kerja sama yang cukup erat satu dengan lainnya, terutama 

dalam ekonomi, sosial dan juga militer. India dan Amerika Serikat lebih 

mengutamakan untuk terus melakukan hubungan kerja sama yang saling 

menguntungkan bagi kedua pihak, di mana dengan terus menjalin hubungan kerja 

sama, India dapat terus meningkatkan produksi pertanian kapasnya hingga melampaui 

Amerika Serikat serta Tiongkok sebagai negara penghasil kapas nomor satu di dunia, 



selain itu adanya teknologi Monsanto juga telah berhasil meningkatkan hasil kapas 

India yang berpengaruh terhadap perekonomian India dan peningkatan pendapatan 

bagi lebih dari 8 juta petani di seluruh India. Dalam bidang lainnya hubungan tersebut 

juga berdampak cukup baik seperti dalam bidang sosial dan juga militer. Sehingga jika 

melihat berdasarkan uraian di atas, maka dampak-dampak positif yang di terima oleh 

India akibat adanya Monsanto membuat India lebih memilih untuk mengesampingkan 

permasalahan pekerja anak yang melibatkan Monsanto, karena dampak-dampak yang 

diterima oleh India justru memberikan efek yang jauh lebih baik yang dapat membantu 

India dalam meningkatkan perekonomian serta pembangunan negaranya. 

 

 


