
BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

India dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang memiliki hubungan 

kerja sama yang cukup baik. Kedua negara terus berupaya untuk meningkatkan 

hubungan terutama dalam perdagangan dan investasi. Hal tersebut kemudian 

berpengaruh terhadap nilai ekspor dan impor antar kedua negara yang terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. India sendiri juga memiliki hubungan 

kerja sama yang cukup baik dengan salah satu MNC dari Amerika Serikat yaitu 

Monsanto yang telah beroperasi di India sejak tahun 1949. Namun selama 

Monsanto beroperasi di India, Monsanto terbukti telah mempekerjakan anak-anak 

di bawah umur. Hal tersebut tentunya semakin meningkatkan jumlah pekerja anak 

di bawah umur yang sudah banyak terjadi di India. Banyaknya permasalahan 

pekerja anak di India kemudian membuat banyaknya organisasi nasional  dan 

internasioal yang terlibat dalam menangani permaslahan tersebut, bahkan 

Monsanto sendiri melakukan program CSR pada tahun 2014 sebagai bentuk 

pertanggung jawabannya terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh 

perusahaannya di India. Namun sebelumnya, permasalahan tersebut dapat 

dikesampingkan oleh pemerintah India karena pada tahun 2002 Monsanto 

menerapkan teknologi GM dalam produksi kapas di India. Penggunaan teknologi 

tersebut kemudian mampu memberikan dampak positif bagi India terutama dalam 

sektor ekonomi.  



Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah interdependensi 

kompleks menurut Robert Owen Keohane dan eyNJ.Se hpe soJ. Teori tersebut 

digunakan dalam menganalisis alasan pemerintah India yang tetap memberikan 

izin operasional kepada Monsanto meskipun telah terbukti mempekerjakan anak 

di bawah umur. Teori interdependensi kompleks digunakan untuk melihat 

seberapa pentingnya posisi Monsanto di India sehingga mampu membuat 

pemerintah India tetap mempertahankan keberadaan Monsanto di India. Teori 

interdependensi kompleks sendiri adalah suatu teori yang menunjukkan bahwa 

hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para aktor merupakan salah satu solusi 

yang ideal untuk mencapai tujuan nasional ataupun untuk menyelesaikan 

permasalahan bersama. Teori tersebut 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. Dalam teori interdependensi kompleks terdapat 3 asumsi utama 

yaitu multiple channels, multiple issues dan unused military force.  

 

 

 

 

 



Tabel 4.1. Analisis Teori Interdependensi Kompleks Terhadap Studi Kasus Monsanto 

di India.  

No. Variabel Deskripsi 

1. Multiple Channels - Interstate 

India dan Amerika Serikat memiliki hubungan kerja 

sama yang baik terutama dalam hal perdagangan dan 

investasi. Kedua negara memiliki hubungan ekspor dan 

impor yang terus meningkat setiap tahunnya. Kedekatan 

hubungan kedua negara menjadikan adanya keuntungan 

bagi Monsanto dalam menjalankan bisnisnya di India. 

 

- Transgovernmental  

Terlibatnya Monsanto dalam penggunaan pekerja anak 

menjadikan masuknya organisasi-organisasi 

internasional maupun nasional yang terlibat dalam 

proses pengurangan pekerja anak di bawah umur, baik 

setelah kasus Monsanto terjadi maupun sebelumnya. 

Organisasi yang terlibat adalah Save the Children, 

Bachpan Bachao Andolan (BBA), Bangalore 

Oniyavara Seva Coota (BOSCO), International Labour 

Organization (ILO), dan United Nations Children's 

Emergency Fund (UNICEF).  

 

- Transnational Transaction   
Permasalahan pekerja anak di bawah umur yang 

melibatkan Monsanto, membuat Monsanto harus 

melakukan pertanggung jawaban perusahaannya 

melalui program CSR. Dalam CSR tersebut Monsanto 

melakukan 3 program yaitu memperkuat mata 

pencaharian melalui pertanian berkelanjutan, 

meningkatkan kesehatan dan nutrisi, serta 

meningkatkan hasil belajar melalui pendidikan. 

2. Multiple Issues - Ekonomi 
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, meningkatnya ekspor kapas 

milik India, serta menjadikan India negara penghasil 

kapas terbesar di dunia.  

 

- Politik 
Monsanto melakukan upaya untuk dapat 

mempertahankan posisinya seperti melakukan berbagai 



No. Variabel Deskripsi 

lobi politik agar dapat membantu membangun kembali 

citra baik perusahaan sehingga dapat diterima kembali 

oleh pemerintah serta masyarakat India. Monsanto juga 

menyuap para petinggi dari suatu negara ataupun 

perusahaan agar dapat memberikan fasilitas kepada 

Monsanto untuk mendapatkan kepentingannya. 

 

- Sosial  
Monsanto membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 

3 juta orang lainnya di India untuk bekerja sebagai 

petani kapas di seluruh negara bagian India serta 

membuka peluang pekerjaan bagi kurang lebih 247.830 

orang petani di perusahaannya.  

 

- Militer   
Militer bukan isu yang mendominasi bagi India dan 

Amerika Serikat, karena militer sendiri kurang efektif 

untuk digunakan dalam menjawab kebutuhan India di 

berbagai isu penting seperti ekonomi yang mampu 

memberikan peningkatan terhadap perekonomian 

negaranya, namun kerja sama yang dilakukan kedua 

negara hanya sebagai upaya pertahanan bagi kedua.  

 

DJnganemJliSate rumuNanemaNalaSedalame.JnJlitiane inie oaitue “Meskipun 

telah melakukan pelanggaran terhadap pekerja anak, mengapa India masih 

memberikan izin operasional kepada Monsanto?”,emakaeda.atediNim.ulkanebaSwa 

terdapat 6 alasan mengapa pemerintah India masih memberikan izin operasional 

kepada Monsanto. Pertama, adanya kedekatan hubungan yang terjadi antar India 

dan Amerika Serikat memberikan kemudahan bagi Monsanto dalam 

mengembangkan bisnisnya di India, sehingga meskipun Monsanto telah terbukti 

mempekerjakan anak di bawah umur, hal tersebut dapat dikesampingkan agar 

hubungan antara India dan Amerika Serikat dapat terus berjalan dengan baik. 

Kedua, adanya penggunaan pekerja anak di bawah umur oleh Monsanto membuat 

banyaknya organisasi nasional maupun internasional yang melibatkan diri mereka 



ke dalam permasalahan tersebut untuk mengurangi penggunaan pekerja anak yang 

terjadi di India. Keterlibatan organisasi nasional dan internasional tersebut 

kemudian membuat permasalahan tersebut dapat diatasi sedikit demi sedikit 

sehingga Monsanto dalam hal ini dapat terus menjalankan bisnisnya dengan syarat 

harus menjalankan program pertanggung jawaban. Ketiga, meskipun organisasi 

nasional dan internasional tersebut telah terlibat untuk menangani permasalahan 

pekerja anak di bawah umur, namun Monsanto tetap menjalankan program 

pertanggung jawaban bagi perusahannya melalui CSR untuk membantu 

masyarakat India dalam sektor lingkungan, kesehatan serta pendidikan bagi anak-

anak di India. 

Keempat, Monsanto membantu meningkatkan perekonomian India melalui 

sektor agrikultur. Adanya penggunakan teknologi GM mampu meningkatkan hasil 

produksi kapas India dan menjadikan India sebagai negara dengan penghasil kapas 

terbesar di dunia mengalahkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Semakin 

meningkatnya hasil produksi kapas tersebut kemudian membuat semakin 

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 cukup tinggi di 

India. Kelima, Monsanto membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada 

di India dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat India.. Di mana 

jumlah petani di seluruh negara bagian India mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan ketika teknologi GM pertama kali di adopsi oleh India. 



Keenam, adanya lobi politik yang dilakukan oleh Monsanto dengan 

pemerintah Amerika Serikat serta firma hukum internasional 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. Selain itu Monsanto juga telah berhasil 

melobi Hillary Clinton untuk berkunjung ke Indian Agricultural Research Institute 

dan menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin membantu meningkatkan kualitas 

dari agrikultur India agar mampu bersaing di pasar dunia, namun hal tersebut 

hanya berhasil jika  India mau untuk tetap menerima dan memproduksi teknologi 

GM dari Monsanto.  

 


