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ABSTRAK 

 Penggunaan pekerja anak di bawah umur oleh Monsanto menyebabkan 

keresahan bagi masyarakat India dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan serta 

lingkungan yang ada di India. Adanya penggunaan pekerja anak yang dilakukan 

oleh Monsanto menyebabkan semakin banyaknya jumlah pekerja anak di India 

dan semakin sulitnya pemerintah India dalam mengatasi hal tersebut. Namun 

meskipun Monsanto telah terbukti mempekerjakan anak-anak di bawah umur, 

pemerintah India masih tetap menerima Monsanto untuk terus beroperasi di India. 

Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan mengapa pemerintah India masih tetap 

memberikan izin operasional kepada Monsanto meskipun Monsanto telah 

mempekerjakan anak di bawah umur di India. Skripsi ini akan menggunakan 

landasan teori Interdependensi Kompleks untuk menganalisis alasan pemerintah 

India yang masih tetap memberikan izin operasional kepada Monsanto. Sehingga 

dalam skripsi ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh 

Monsanto sehingga dapat mempertahankan posisinya di India. 

Kata Kunci : Monsanto, Amerika Serikat, India, Interdependensi Kompleks, 

Pekerja Anak, Multinational Corporation, Agrikultur, Bioteknologi.  

 

 

ABSTRACT 

 The use of underage child labor by Monsanto has caused anxiety for 

Indian people and  humanitarian and environmental institutions in India. The use 

of child labor carried out by Monsanto has caused more child labor in India and 

made it difficult for the Indian government to handle this. But even though 

Monsanto has proven to employ child labor, the Indian government continues to 

accept Monsanto to continue operating in India. This case then raises the 

question of why the Indian government is still giving operational permits to 

Monsanto even though Monsanto has employed underage children in India. This 

thesis will use the foundation of Complex Interdependence theory to analyze the 

reasons for the Indian government which still gives operational permits to 

Monsanto. So in this paper will be discussed what is done by Monsanto in order 

to maintain its position in India. 

Keywords : Monsanto, United States, India, Complex Interdependence, Child 

Labor, Multinational Corporation, Agriculture, Biotechnology. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Multinational Corporation (MNC) merupakan perusahaan 

internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju yang 

memiliki cabang di negara-negara berkembang. Multinational Corporation 

yang ada di berbagai negara tersebut berasal dari negara industri seperti 

Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang dan lainnya. 

Adanya MNC tersebut tentunya memiliki berbagai dampak baik positif 

maupun negatif. Hal tersebut tentu juga akan berdampak pada kondisi suatu 

negara, baik pada kondisi negara asal ataupun kondisi negara berkembang. 

Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh negara berkembang 

adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat dengan 

upah yang cukup besar, sehingga tingkat pengangguran di negara tersebut juga 

akan semakin berkurang. Selain itu dengan adanya MNC tentunya akan 

memberikan dampak yang baik bagi negara berkembang karena adanya 

teknologi-teknologi baru yang akan masuk (Ghoshal & Bartlett, 1990, hal. 

603). 

 Beberapa MNC cenderung lebih mengutamakan keuntungan untuk 

perusahaan mereka, sehingga banyak dari mereka yang justru mempekerjakan 

pekerja ilegal untuk menekan biaya pengeluaran mereka. Salah satu contoh 

pekerja ilegal yang dipekerjakan adalah anak-anak, di mana dalam hal ini 

anak-anak belum memiliki pengetahuan yang lebih terkait peraturan mengenai 
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tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat di India, di mana terdapat banyak anak-

anak yang berusia di bawah umur dipekerjakan secara paksa (Setiawan, 2009). 

Meskipun India telah memiliki undang-undang mengenai pekerja anak yaitu 

India's Child Labour (Prohibition And Regulation) Act 1986, namun jumlah 

pekerja anak di India masih banyak terjadi karena lemahnya penegakan 

hukum dalam undang-undang tersebut meskipun di dalamnya telah memuat 

mengenai peraturan serta larangan apa saja yang harus ditaati oleh masyarakat 

India serta sanksi apa yang akan di terima (Bhargava, 2003, p. 363). 

Kebanyakan dari anak-anak India bekerja di pabrik-pabrik tekstil, pembuatan 

batu bata dan juga tambang. Pada salah satu industri kain tenun di Tamil 

Nuda, terdapat 10.000 anak yang dipekerjakan secara paksa. Mereka bekerja 

selama 10 jam tanpa mendapatkan libur atau istirahat dan hanya di upah 

sebesar 150 rupee atau Rp. 35.500 per bulan. Banyaknya kasus pekerja anak 

di India sendiri terjadi karena faktor pendidikan dan juga faktor ekonomi 

keluarga mereka yang rendah dan menyebabkan banyaknya anak-anak yang 

harus ikut bekerja untuk membantu para orang tua mereka (Raman, 2005).  

Kasus pekerja anak India sendiri tidak hanya terjadi di pabrik-pabrik 

kecil India, namun juga terjadi di perusahaan multinasional. Salah satu MNC 

yang mempekerjakan anak di bawah umur di India adalah Monsanto. 

Monsanto merupakan salah satu perusahaan bioteknologi agrikultur dari 

Amerika Serikat yang berkantor pusat di St. Louis, Missouri yang berdiri 

sejak tahun 1901 dan tersebar di 69 negara. Monsanto pertama kali beroperasi 

di India pada tahun 1949. Pada tahun 2003 Monsanto terbukti telah 

mempekerjakan 17.000 anak yang berusia di bawah 14 tahun. Anak-anak yang 
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dipekerjakan oleh Monsanto berada dalam kondisi yang memperihatinkan, di 

mana para anak-anak tersebut bekerja dengan upah yang sangat rendah yaitu 

Rs. 20 per harinya. Selain itu anak-anak yang bekerja dengan Monsanto juga 

tidak mendapatkan pendidikan sehingga banyak dari mereka yang harus putus 

sekolah bahkan tidak bersekolah sejak kecil. Ketika bekerja, anak-anak 

tersebut berada dalam lingkungan yang kurang baik bagi kondisi tubuh 

mereka dimana mereka terpapar oleh pestisida beracun setiap harinya 

(GMWatch, 2005).  

Penggunaan pekerja anak dibawah umur oleh Monsanto terjadi akibat 

mahalnya biaya upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upah bagi 

tenaga kerja dewasa dapat mencapai 50% dari total keseluruhan budidaya 

benih, dimana hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang cukup besar. 

Monsanto kemudian mulai menggunakan pekerja anak dibawah umur untuk 

meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan, karena upah bagi anak-anak 

jauh lebih rendah dari upah orang dewasa bahkan lebih rendah dari upah resmi 

minimun di India. Penggunaan pekerja anak dalam sektor pertanian juga 

digunakan oleh Monsanto karena anak-anak dianggap lebih mudah untuk 

dikendalikan dibandingkan orang dewasa, selain itu anak-anak juga dapat 

dipekerjakan dengan produktivitas yang lebih tinggi setiap harinya karena 

tidak banyak anak-anak yang bisa melakukan protes terhadap perusahaan 

(Venkateswarlu & Corta, 2005, pp. 4-5). 

Banyaknya pelanggaran terkait penggunaan pekerja anak di bawah 

umur di India telah menyebabkan banyaknya protes dari masyarakat India, 

aktivis lingkungan dan anak, serta berbagai organisasi kemanusiaan baik 
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nasional maupun internasional. Meskipun banyak terjadi pelanggaran terkait 

pekerja anak di India serta adanya protes terkait hal tersebut, adanya 

perusahaan Monsanto sendiri memberikan banyak keuntungan bagi India, 

seperti yang kita ketahui Amerika Serikat dan India sendiri sudah memiliki 

hubungan kerja sama dalam hal perdagangan. India telah menghapus 

hambatan-hambatan perdagangan dan menetapkan target bersama Amerika 

Serikat untuk memperluas perdagangan bilateral lima kali lipat menjadi 500 

miliar dolar per tahun (Herman, 2016). Monsanto sendiri memiliki 3 kekuatan 

utama yaitu dominasi pasar, teknologi yang maju untuk mengembangkan hasil 

dari pertanian yang belum dimiliki oleh India, dan modal. Ketiga hal tersebut 

tentu memberikan keuntungan yang besar bagi India sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan nasionalnya.  

Penggunaan teknologi Bollgard mampu meningkatkan hasil kapas 

hingga 552 kg per hektar pada 2013-2014 dari 302 kg pada tahun 2002-2003, 

yang mengubah India dari importir kapas menjadi produsen utama dunia. Hal 

tersebut membantu menghasilkan tambahan pendapatan pertanian sebesar Rs 

110.000 crore (Bureau, 2016). Teknologi Bollgard sendiri adalah sebuah 

teknologi di bidang agrikultur yang dapat melindungi benih kapas sehingga 

terlindung dari ancaman atau kerusakan eksternal seperti hama Lepidopterous, 

cacing daun, dan bollworms (Genuity, 2016). Teknologi Bollgard pertama kali 

diperkenalkan ke India pada tahun 2002 dan mampu menjadikan India sebagai 

pengadopsi kapas Bt tercepat di dunia, sepertiga lebih cepat dari petani China 

dan dua kali lebih cepat dari petani AS. Produksi kapas India meningkat 

sebesar 154% dan produktivitas sebesar 59% (Company, 2016). Keuntungan 
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yang diterima oleh India juga diikuti oleh adanya kerugian, di mana Monsanto 

dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena telah mempekerjakan 

anak-anak di bawah umur di India dan mereka dipaksa untuk terus bekerja 

tanpa mengenal waktu dan kondisi (Rathod, 2010, hal. 10). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap pekerja anak, mengapa 

India masih memberikan izin operasional kepada Monsanto tahun 2002-

2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan mengapa praktik pekerja anak masih banyak 

terjadi di India. 

2. Untuk mengetahui peran dari pemerintah India serta organisasi nasional 

dan internasional dalam menangani kasus pekerja anak di India. 

3. Untuk mengetahui alasan mengapa Monsanto tetap diizinkan untuk 

beroperasi di India meskipun telah mempekerjakan anak di bawah umur. 

 

1.4 Signifikansi 

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyaknya kasus 

pekerja anak di bawah umur khususnya di India yang dipekerjakan secara 

paksa, terutama ketika Monsanto datang ke India dan berinvestasi disana. 

Banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan agrikultur 

tersebut di India, mulai dari penggunaan bahan kimia dalam proses pertanian, 
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korupsi, penyuapan hingga penggunaan pekerja anak. Hal tersebut kemudian 

perlu untuk dianalisis lebih dalam terutama terkait alasan pemerintah India 

yang tetap memberikan izin operasional bagi Monsanto meskipun telah 

melakukan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan karena belum 

adanya penelitian yang mendetail terutama terkait pekerja anak yang 

dilakukan oleh Monsanto di India. Sebagian besar dari penelitian lainnya 

lebih memfokuskan pada kecurangan Monsanto dalam penggunaan bahan 

kimia di sektor agrikultur yang kemudian menyebabkan banyaknya kerugian 

yang dialami oleh petani di India, sehingga penulis akan membahas hal-hal 

yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terkait 

alasan pemerintah yang tetap memberikan izin operasional kepada Monsanto 

yang telah terlibat dalam penggunaan pekerja anak di bawah umur di India. 

 

1.5 Cakupan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian ekonomi dan politik di 

India, di mana dalam tulisan ini akan berkaitan dengan pola kebijakan yang 

dibuat dan dijalankan oleh pemerintah India khususnya yang berkaitan 

dengan pekerja anak. Selain itu tulisan ini juga akan mencakup pembahasan 

terkait pekerja anak India, perusahaan agrikultur, Multinational Corporation 

yaitu Monsanto, hubungan kerja sama antara kedua negara yaitu Amerika 

Serikat dan India, serta kewenangan suatu Multinational Corporation yang 

berada di atas negara. Dalam kasus pekerja anak Monsanto di India, akan ada 

banyak analisis mengenai peraturan India dan Monsanto serta Amerika 

Serikat, penegakkan hukumnya, serta kesepakatan antara kedua pihak. 
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1.6 Kajian Pustaka 

O.P. Maurya secara garis besar membahas mengenai tenaga kerja 

anak di India. Dalam tulisannya, Maurya memfokuskan pada ketentuan 

hukum yang diberlakukan di India untuk masalah tenaga kerja anak serta 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi jumlah pekerja anak di India. Tindakan yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi jumlah pekerja anak contohnya seperti rehabilitasi dan 

pendidikan. Rehabilitasi dan pendidikan sendiri dianggap penting untuk 

dilakukan karena sebagai proses dalam pengurangan dan penghapusan 

pekerja anak di India, selain itu hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk 

perlindungan bagi hak anak di India (Maurya, 2001, hal. 492-498). 

Adanya penjelasan yang rinci terkait ketentuan-ketentuan apa saja 

yang dimiliki oleh India untuk permasalahan pekerja anak serta banyaknya 

data-data yang diberikan menjadikan suatu kelebihan dalam jurnal tersebut. 

Namun jika diperhatikan, jurnal tersebut terlihat lebih condong kepada 

pemerintah karena dalam tulisannya, Maurya lebih menjelaskan kepada hal-

hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dan 

menghapus pekerja anak di India. Namun Maurya tidak melihat dari sisi 

masyarakat di mana sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan 

sehingga para orang tua terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka untuk 

biaya kehidupan sehari-hari mereka. 

Nanjunda DC dan Steven Wind secara garis besar memiliki isi 

pembahasan yang sama dengan jurnal sebelumnya milik Maurya. Dalam 

tulisannya, Nanjunda dan Steve memberikan lebih banyak pandangan terkait 
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kasus pekerja anak yang terjadi di India, seperti mengenai kebijakan 

pemerintah dalam mengurangi pekerja anak, perbandingan keadaan 

pendidikan di India dengan negara berkembang lainnya dan juga membahas 

mengenai penyebab adanya pekerja anak yang salah satunya disebabkan oleh 

adanya perusahaan multinasional yang kuat beroperasi dan menggunakan 

pekerja anak secara langsung atau tidak langsung untuk memaksimalkan 

keuntungan dan meminimalkan biaya (Nanjunda & Wind, 2009, hal. 825-

826). 

Tulisan tersebut juga memiliki perspektif yang luas sehingga tidak 

memprioritaskan pada salah satu pihak. Hal yang juga menarik dalam tulisan 

tersebut adalah adanya pola bekerja berdasarkan jenis kelamin yang sudah 

menjadi kebiasaan di India, di mana kebanyakan dari anak laki-laki di India 

merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupi ibu dan adik 

mereka sehingga sebagian besar dari mereka memutuskan untuk berhenti 

sekolah dan mulai bekerja, sedangkan bagi anak perempuan hanya boleh 

bekerja paruh waktu dan lokasinya harus dekat dengan rumah mereka. 

Pemerintah sendiri sudah mengupayakan beberapa hal untuk menghapuskan 

pekerja anak di India seperti memasukkan kembali anak-anak tersebut ke 

pendidikan formal, namun hal tersebut tidak dapat berjalan efektif karena 

adanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat serta kurangnya fasilitas 

yang memadai (Nanjunda & Wind, 2009, hal. 833-834). 

Jurnal lain yang juga membahas mengenai pekerja anak di India yang 

ditulis oleh Lee Tucker menjelaskan mengenai banyaknya anak-anak di India 

yang terpaksa bekerja untuk melunasi hutang ayah dan ibu mereka. 
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Banyaknya hutang tersebut menyababkan para orang tua menjual anak 

mereka ke perbudakan selama bertahun-tahun hingga hutang mereka lunas. 

Hal tersebut justru berdampak buruk bagi anak-anak karena mereka 

diharuskan bekerja untuk melunasi hutang orang tua mereka dan 

menyebabkan banyaknya anak-anak yang harus berhenti sekolah. Alasan lain 

yang juga menjadi penyebab dari banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah 

adalah rendahnya kualitas sistem sekolah di India, kurangnya dana juga 

menyebabkan fasilitas sekolah tidak memadai sehingga banyak anak-anak 

yang berhenti sekolah. Selain itu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik untuk anak-anak yang telah lulus bersekolah juga menjadi faktor 

banyaknya orang tua lebih memilih mempekerjakan anak mereka sebagai 

buruh (Tucker, 1997, hal. 573, 576-578). 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dominic Glover, membahas mengenai 

Smallholder Program yang dimiliki oleh Monsanto untuk penyediaan paket 

pertanian bagi petani kecil. Jurnal tersebut memberikan penjelasan mengenai 

alasan mengapa perusahaan transnasional seperti Monsanto datang untuk 

melakukan kerja sama dan bagaimana perusahaan merancang dan 

menerapkan program tersebut. Selain itu jurnal ini juga menelusuri asal-usul 

program, mengeksplorasi bagaimana caranya berevolusi dari waktu ke waktu 

dan membahas alasan mengapa hal itu akan dihentikan sebelum waktunya. 

Dalam tulisannya, Dominic menggunakan konsep CSR atau Corporate Social 

Responsibility sehingga fokus dalam tulisannya lebih kepada tanggung jawab 

sosial suatu perusahaan. Tanggung jawab tersebut sifatnya tidak hanya pada 

ekonomi namun juga pada aspek sosial dan lingkungan agar menghasilkan 
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hubungan kerja sama yang saling menguntungkan (Glover, 2007, hal. 851-

853). 

Myron Weiner juga membahas hal yang tidak jauh berbeda dengan 

jurnal sebelumnya yaitu mengenai banyaknya jumlah pekerja anak India dan 

rendahnya tingkat pendidikan di India. Hal yang menarik dalam tulisan ini 

adalah adanya pernyataan dari orang India yang menentang adanya 

pendidikan bagi anak mereka, pertama mereka menentang karena mengatakan 

bahwa arus sumber daya dalam keluarga harus berasal dari anak ke orang tua 

sehingga anak-anak boleh bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Kedua 

yaitu mengenai sistem pendidikan yang buruk, dan ketiga adalah mengenai 

kelas sosial di mana semakin tinggi pendidikan maka anak-anak akan lebih 

memilih pekerjaan yang lebih baik pula. Namun kurangnya lapangan 

pekerjaan yang profesional di India justru hanya menyebabkan banyaknya 

pemuda yang menjadi pengangguran (Weiner, Can India End Child Labour?, 

1989, hal. 47-48). 

Jurnal lain yang ditulis oleh Robert W. Cox membahas mengenai 

hubungan yang terjadi antara Multinational Corporation (MNC) yang masuk 

ke suatu negara berkembang dengan tenaga kerja yang berada di negara 

tersebut. Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa adanya MNC yang masuk ke 

negara berkembang dapat memberikan dampak yang baik atau bahkan dapat 

memperburuk kondisi dari negara tersebut terutama bagi para tenaga kerja. 

Sebagian besar negara berkembang memiliki permasalahan yang sama yaitu 

terkait banyaknya pengangguran, sehingga dengan adanya MNC tentunya 

akan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan di negara tersebut. 
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Banyaknya MNC yang tersebar di berbagai negara tersebut lebih 

mengutamakan untuk menggunakan tenaga kerja yang profesional sehingga 

hasil yang diperoleh akan lebih maksimal (Cox, 1976, pp. 345-350). 

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

karena penelitian ini akan melihat permasalahan yang ada dengan sudut 

pandang yang berbeda. Jika penelitian lainnya hanya berfokus pada 

permasalahan mengapa pekerja anak dapat terjadi di India serta pembahasan 

mengenai kecurangan Monsanto dalam penggunaan bahan kimia di sektor 

agrikultur, penelitian ini akan melihat dari sudut pandang yang lebih 

kompleks yaitu mengapa meskipun hal-hal tersebut telah terjadi di India dan 

melibatkan Monsanto di dalamnya, namun pemerintah India tetap 

memberikan izin operasional bagi Monsanto di India. 

 

1.7 Landasan Teori/ Konsep/ Pendekatan 

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan teori interdependensi 

kompleks dalam menganalisis kasus pekerja anak Monsanto di India. Teori 

interdependensi kompleks menurut Robert Owen Keohane dan  ose h  . Nye 

adalah suatu teori yang menunauiian hahta huhungan kerja sama yang 

dilakukan oleh para aktor merupakan salah satu solusi yang ideal untuk 

mencapai tujuan nasional ataupun untuk menyelesaikan permasalahan 

bersama. Adanya hubungan kerja sama transnasional yang dilakukan oleh 

Negara tentunya akan meningkatnya kompleksitas hubungan yang berdampak 

pada kondisi suatu Negara sehingga tercipta hubungan saling ketergantungan. 

Dalam teori ini menyatakan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor 

penting dalam hubungan kerja sama melainkan terdapat aktor lain selain 
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negara seperti perusahaan multinasional dan bank-bank transnasional yang 

dapat memiliki kemampuan lebih besar daripada aktor lainnya untuk 

mempengaruhi bentuk dan kesepakatan dalam suatu kerja sama. (Keohane & 

Nye, Power and Interdependence, 1997, pp. 19-20) 

Dalam teori interdependensi kompleks terdapat tiga karakteristik 

utama yaitu : 

1. The usage of multiple channels between societies in interstate, 

transgovernmental and transnational relations. Teori interdependensi 

kompleks menjelaskan bahwa interaksi-interaksi yang dilakukan 

menciptakan sebuah hubungan yang saling bergantung antara satu 

sama lain, dengan aktor yang terlibat dalam interaksi ini tidak hanya 

aktor negara, namun juga aktor non-negara karena dianggap mampu 

mempengaruhi kebijakan pemerintah di sejumlah negara sehingga 

lebih sensitif terhadap negara lain. 

2. The absence of hierarchy among issues (Multiple Issues). Tidak ada 

susunan yang jelas mengenai isu-isu yang menjadi fokus utama aktor-

aktor, karena setiap aktor yang terlibat memiliki area isu utama yang 

berbeda-beda. 

3. Military force is not used by governments toward other governments 

within the region, or on the issues, when complex interdependence 

prevails. Dalam interdependensi kompleks, kekuatan militer bukanlah 

instrumen yang signifikan karena pola kompleksitas yang terjadi 

membuat penggunaan kekuatan militer menjadi tidak efektif dalam 

berbagai isu, sehingga kebutuhan negara terhadap penggunaan militer 
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semakin berkurang. Saat ini dunia mulai didominasi oleh 

industrialisasi, sehingga negara lebih mengutamakan untuk 

memperluas hubungan pada sektor ekonomi, politik, lingkungan dan 

lainnya untuk pembangunan negara. (Keohane & Nye, Power and 

Interdependence, 1997, pp. 20-21) 

 

Hubungan kerja sama India dengan Monsanto memiliki kesesuaian 

dengan 3 karakteristik utama dari teori interdependensi kompleks di atas. Jika 

melihat hubungan yang terjadi antara keduanya, Monsanto sebagai aktor non-

negara dianggap memiliki kemampuan yang cukup besar untuk 

mempengaruhi kebijakan di India. Hal tersebut dapat dilihat dari Monsanto 

yang telah melakukan pelanggaran terhadap penggunaan pekerja anak namun 

pemerintah India tetap memberikan izin operasional kepada Monsanto. Selain 

itu tidak adanya hirarki antar isu menyebabkan isu keamanan tidak lagi 

mendominasi, melainkan lebih meluas seperti isu ekonomi, politik, 

lingkungan, budaya dan lainnya, hal tersebut terjadi dalam hubungan kerja 

sama India dengan Monsanto, di mana kedua aktor tersebut lebih 

mengutamakan hubungan kerja sama dalam sektor ekonomi. Adanya 

hubungan kerja sama dalam sektor ekonomi tersebut terbukti mampu 

meningkatkan perekonomian India dan menjadikan India sebagai produsen 

kapas terbesar kedua di dunia.  
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1.8 Metodologi 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa 

data dan indikator untuk memenuhi tujuan penelitian. Metode kualitatif 

dianggap tepat untuk digunakan dalam pengembangan penelitian dan analisis 

fenomena sosial politik. Penelitian ini berisi analisis deskriptif yang 

meyakinkan yang didukung oleh data dan bukti yang disusun secara berurutan 

agar disampaikan dengan baik ke pembaca. Fakta dan bukti sangat penting 

dalam menilai masalah dan mencari hasilnya, kredibilitas hasil penelitian 

kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi 

dokumen atau literatur. Penjelasan dalam tulisan ini akan sesuai dengan fakta 

di lapangan yang bisa didapat di buku, jurnal, dan berita online.  

Penulis akan mengatur beberapa asumsi atau argumen untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, dan kemudian merefleksikannya ke data dan 

bukti yang ditemukan. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah pengelolaan dan analisa data. Yang di maksud dengan analisa data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil pengambilan data yaitu melalui studi literatur atau studi dokumen 

yang nantinya akan diorganisir dengan menjabarkannya kedalam unit-unit, 

melakukan hipotesis, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari sesuai dengan apa yang penulis akan cari dalam 

menjawab dan menjelaskan kasus tersebut. 

Dalam penelitian akan di bahas mengenai hal-hal apa saja yang 

membuat pemerintah India tetap memberikan izin operasional kepada 

Monsanto yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap pekerja anak 
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di bawah umur. Pembahasan tersebut akan di bagi menjadi 2 bab, pada bab 

pertama akan di bahas berdasarkan asumsi pertama dalam teori 

interdependensi kompleks yaitu multiple channels yang kemudian akan di 

bagi menjadi 3 sub bab yang berisi interstate, transgovernmental, dan juga 

transnational transaction. Pada bab selanjutnya akan di bahas berdasarkan 

asumsi kedua yaitu multiple issues yang di dalamnya akan di bagi menjadi 4 

sub bab yaitu ekonomi, sosial, politik dan militer. Kemudian setiap 

pembahasan yang telah diuraikan tersebut akan disimpulkan pada bab 

keempat. 
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BAB 2  

HUBUNGAN ANTARA AKTOR YANG TERLIBAT 

 

Dalam teori interdependensi kompleks terdapat istilah multiple channels 

yaitu hubungan yang terjalin antara masyarakat satu dengan lainnya, termasuk 

hubungan yang bersifat interstate, transgovernmental dan juga transnational 

transactions. Dalam multiple channels, adanya aktor-aktor selain negara 

menyebabkan banyaknya perusahan-perusahan dan bank-bank multinasional yang 

mempunyai pengaruh besar dalam hubungan domestik maupun antar negara, di 

mana mereka tidak hanya sebatas mengejar kepentingan mereka masing-masing, 

namun juga berperan untuk membuat kebijakan pemerintah di berbagai negara 

agar lebih sensitif satu dengan lainnya, sehingga menciptakan hubungan yang 

saling ketergantungan (Keohane & Nye, Power and Interdependence, 1997, p. 20).  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai beberapa poin dalam teori 

interdependensi kompleks yaitu multiple channels dalam kaitannya dengan 

hubungan kerja sama antara India dan Amerika Serikat serta Monsanto terkait 

pelanggaran terhadap penggunaan pekerja anak India dalam kegiatan-kegiatan 

pertanian yang dilakukan oleh Monsanto. Pembahasan yang tercakup dalam bab 

ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu mengenai hubungan interstate, 

transgovernmental dan transnational transactions.  
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2.1. Interstate 

Hubungan interstate merupakan hubungan yang melibatkan dua 

negara atau bahkan lebih dari dua negara yang saling bekerja sama untuk 

menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam teori 

interdependensi kompleks, hubungan interstate lebih ditekankan pada 

masalah non-militer, salah satu contoh hubungan interstate adalah hubungan 

yang terjalin antara India dan Amerika Serikat. India dan Amerika Serikat 

memiliki hubungan yang cukup baik, terutama pada masa Presiden Bill 

Clinton dan juga masa Presiden George W. Bush. Semakin membaiknya 

hubungan India dan Amerika Serikat ditandai dengan di keluarkannya 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat tepatnya pada 18 Juli 2005 yaitu US-

India Civil Nuclear Cooperation Initiative atau lebih di kenal dengan sebutan 

123 Agreement.  Perjanjian ini adalah suatu kesepakatan kerja sama 

pemanfaatan energi nuklir antara India dan Amerika Serikat. Kesepakatan 

tersebut kemudian kembali ditegaskan dengan adanya penandatanganan 

perjanjian nuklir antar Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh, tepatnya 

pada pada 2 Maret 2006 di New Delhi. Sejak adanya penandatanganan 

perjanjian nuklir tersebut, India dan Amerika Serikat terus melakukan 

perkembangan kerja sama terkait nuklir (Ambardini, 2011, pp. 90-91). Selain 

penandatanganan perjanjian nuklir, kedua negara juga semakin mendekatkan 

hubungan dengan saling bekerja sama dalam inovasi ilmiah serta teknologi.  

Sebelum terjalinnya perjanjian nuklir antara India dan Amerika 

Serikat pada tahun 2006, kedua negara sebelumnya telah memiliki hubungan 

yang dapat di katakan tidak sepenuhnya baik. Setelah kemerdekaan India 



18 

 

yaitu 15 Agustus 1947, Amerika Serikat merupakan pendonor bantuan 

terbesar bagi India pada masa awal kemerdekaannya, di mana Amerika 

Serikat membantu mengurangi berbagai kelaparan yang terjadi di India serta 

memberikan bantuan militernya kepada India yang pada saat itu terlibat 

perang perbatasan dengan China yaitu pada tahun 1962. Namun hal tersebut 

tidak berlangsung lama, karena pada masa perang dingin India memiliki 

hubungan yang cukup dekat dengan Uni Soviet, sedangkan Amerika Serikat 

memiliki kedekatan dengan Pakistan, sehingga hal tersebut menghalangi 

hubungan antara India dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, India mulai 

membuka ekonominya ke ekonomi global. Hal tersebut kemudian membuka 

peluang India dalam perdagangan di sektor swasta dan pada saat itu pula 

Amerika Serikat mulai berinvestasi di India, dan menjadikan hubungan kedua 

negara semakin dekat (Burns, 2007, pp. 1-2). 

Sejak India melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1991, India dan 

Amerika Serikat terus berupaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama 

mereka, terutama terkait perdagangan dan investasi. Peningkatan hubungan 

tersebut juga mempengaruhi tingkat ekspor dan impor antar kedua negara, di 

mana sejak tahun 1991 tingkat ekspor dan impor kedua negara terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya.  
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Grafik 2.1.1. Tingkat Ekspor dan Impor U.S – India (US$ Million) Tahun 1992-2012. 

 

Sumber : US Census Bureau (https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5330.html#1991) 

 

Berdasarkan data tersebut, tingkat ekspor dan impor antara India dan 

Amerika Serikat terus mengalami peningkatan sejak tahun 1992 hingga 2012.  

Pada tahun 1994 tingkat ekspor dan impor kedua negara mengalami 

peningkatan sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1,9 

miliar menjadi 2,2 miliar, sedangkan untuk impor meningkat sebesar 40%. 

Peningkatan tingkat ekspor terbesar terjadi pada tahun 2008, di mana terjadi 

peningkatan sebesar 82% dibandingkan tahun 2006 yaitu dari 9,6 miliar 

menjadi 17,6 miliar, sedangkan untuk impor terbesar terjadi pada tahun 2012 

yaitu meningkat sebesar 37% dari 29,5 miliar pada tahun 2010 menjadi 40,5 

mliar pada tahun 2012. Peningkatan tingkat ekspor dan impor tersebut terus 

terjadi hingga tahun 2012. Dalam beberapa dialog yang di lakukan oleh kedua 

negara, mereka sepakat untuk menghidupkan kembali dialog ekonomi 
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melalui pembentukan Forum Chief Executive Office (CEO) yang terdiri dari 

sepuluh kepala eksekutif dari masing-masing negara. Pada tahun 2002-2004 

tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) India terus mengalami 

peningkatan lebih dari 6,5% setiap tahunnya dan menjadikan India sebagai 

negara dengan tingkat PDB tertinggi di dunia (Kronstadt, 2005, pp. 13-14).  

Semakin terbukanya ekonomi India menjadikan banyaknya 

perusahaan asing yang berinvestasi di India, terutama perusahaan dari 

Amerika Serikat. Sebelum perekonomian India mengalami peningkatan, salah 

satu perusahaan asing dari Amerika Serikat telah berinvestasi di India yaitu 

Monsanto. Berdirinya Monsanto di India bertujuan untuk meningkatkan 

kehidupan petani dengan menawarkan berbagai akses yang luas ke benih 

hibrida yang telah di kembangkan dengan baik. Masuknya Monsanto di India 

memberikan peningkatan terhadap produktivitas pertanian di India, di mana 

Monsanto memiliki teknologi serta produk-produk perusahaan yang dapat 

meningkatkan hasil produksi pertanian di India (The Economic Times, n.d.).  

Monsanto sendiri merupakan perusahaan agrikultur yang di mana 

keberadannya sangat di butuhkan bagi India, karena India sendiri merupakan 

negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Monsanto 

memperkenalkan teknologi pertaniannya terhadap India yaitu teknologi 

Genetically Modified (GM). Teknologi GM sendiri merupakan suatu 

teknologi yang memodifikasi materi genetik atau DNA suatu organisme atau 

mikroorganisme secara alami melalui perkawinan dan rekombinasi. 

Teknologi tersebut sering disebut sebagai bioteknologi modern atau rekayasa 

genetika (World Health Organization, 2014). Dalam hal ini Monsanto 
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melakukan rekayasa genetik terhadap kapas atau biasa disebut sebagai kapas 

GM. Kapas GM sendiri merupakan rekayasa genetik dari beberapa organisme 

atau mikrooganisme yang dapat merangsang tanaman untuk menghasilkan 

suatu  racun yang dapat membunuh hama tanaman (Buckingham, 2016). 

 
Grafik 2.1.2. Hasil produksi kapas di India (kg/ha) tahun 1950-1951 dan 2008-2009. 

Sumber : Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, New Delhi (2009). 

 

Sebelum adanya kapas GM milik Monsanto, India sudah lebih dulu 

memproduksi tanaman kapas, namun produksi tersebut terus mengalami 

hambatan karena adanya kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh 

serangga hama seperti bollworm. Pada tahun 2002, kapas GM secara 

komersial diizinkan diproduksi dan di jual di India. Kapas GM tersebut 

kemudian di tanam di sekitar 38.000 hektar tanah oleh lebih dari 17.000 

petani di negara bagian Maharashtra pada tahun 2002-2003. Peningkatan 

jumlah produksi kapas GM semakin meningkat pada tahun 2008, di mana 

kapas GM di tanam di 7,6 juta hektar tanah atau sekitar 82% dari total area 
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yang di tanam di negara bagian Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, 

Madhya Pradesh, Punjab and Haryana. 

Penggunaan kapas GM telah membantu petani India dalam hal 

produksi tanaman kapas karena mendapatkan peningkatan hasil yang salah 

satunya dikarenakan oleh pengurangan biaya pestisida. MAHYCO 

melaporkan bahwa pada tahun 2002 kapas GM telah berhasil meningkatkan 

hasil pertanian sebesar 42% dan mengurangi penggunaan pestisida sebesar 

57% di India. Dalam penggunaan kapas GM, meskipun petani harus 

mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kapas GM dari Monsanto, namun 

hal tersebut lebih menguntungkan bagi petani karena meningkatkan hasil 

kapas sebesar 45% pada tahun 2002 dan 63% pada tahun 2003 dibandingkan 

dengan menggunakan kapas non-GM, selain itu tingkat kerusakan pada hasil 

kapas juga berkurang menjadi 11% jika dibandingkan dengan kapas non-GM 

yang bisa menyebabkan kerusakan hingga 33%. Tingkat kerusakan yang 

rendah menyebabkan keuntungan yang besar bagi petani, pada tahun 2002-

2003 para petani mendapatkan keuntungan sebesar US $49,23 dan pada tahun 

2006-2007 sebesar US $347 hingga US $729 per hektar, sedangkan 

keuntungan bagi petani kapas non-GM hanya berkisar antara US $123 hingga 

US $414 per hektar, hal tersebut kemudian  membuat para petani kapas GM 

memperoleh rata-rata pendapatan 64% lebih tinggi daripada petani kapas non-

GM. Meningkatnya kualitas kapas milik India menyebabkan adanya 

peningkatan pada ekspor dan penurunan dalam impor kapas. Adanya 

kedekatan serta hubungan yang saling menguntungkan diantara India dan 

Amerika Serikat tentunya akan memberikan kemudahan bagi Monsanto 
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dalam mengembangkan bisnisnya di India melalui transfer teknologi GM 

tersebut. Sehingga meskipun Monsanto telah terbukti mempekerjakan anak di 

bawah umur, namun hal tersebut dapat dikesampingkan oleh pemerintah 

India agar hubungan yang telah terjalin antara India dan Amerika Serikat 

dapat terus berjalan dengan baik (Pray, Nagarajan, Huang, Hu, & 

Ramaswami, 2011, pp. 86-95). 

 

2.2. Transgovernmental 

Hubungan transgovernmental merupakan hubungan kerja sama antara 

negara satu dengan negara lainnya yang melibatkan suatu organisasi 

internasional di dalamnya. Kasus pekerja anak di bawah umur di India cukup 

banyak terjadi terutama dalam sektor agrikultur, di mana 47,72% anak-anak 

di pedesaan dan 15,84% anak-anak di perkotaan India harus bekerja. Jumlah 

pekerja anak yang cukup banyak tersebut terjadi karena adanya faktor 

ekonomi keluarga sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja ketika 

mereka masih berumur di bawah 14 tahun (Sharma, 2006, p. 259). 

Pemerintah India sendiri cukup merasa kesulitan dalam menangani 

permasalahan pekerja anak tersebut, karena sebagian besar anak-anak yang 

bekerja di bawah umur merupakan mereka yang berasal dari keluarga yang 

sangat miskin, sehingga jika pekerja anak dihapuskan maka pemerintah 

secara tidak langsung akan menutup sumber pemasukan bagi mereka. Di sisi 

lain, jika pemerintah tidak bertindak secara tegas maka undang-undang terkait 

pelarangan pekerja anak di awah umur akan terus dengan mudah di langgar 

oleh masyarakat India karena tidak adanya sanksi tegas yang akan diterima 
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oleh masyarakat (Weiner, 1991, p. 80). Pemerintah India menyatakan bahwa 

permasalahan pekerja anak yang terjadi di India akan sangat sulit untuk 

dihilangkan jika tingkat kemiskinan yang terjadi di India masih tinggi, 

sehingga jika pemerintah benar-benar ingin menghapuskan pekerja anak 

tersebut maka harus ada tindakan serta solusi yang tepat untuk menangani hal 

tersebut (Shukla & Ali, 2006, p. 67). Banyaknya kasus pekerja anak yang 

terjadi di India tersebut membuat beberapa organisasi ikut membantu dalam 

menangani permasalahan tersebut seperti Save the Children yang merupakan 

organisasi internasional dan sebagai pelopor dalam menghapuskan pekerja 

anak yang terjadi di dunia. Save the Children memiliki ‘Declaration of the 

Rights of the Child’ yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 

1924. Save the Children berdiri pada tahun 1919 dan memulai operasinya di 

India pada tahun 2008 dengan nama Bal Raksha Bharat (BRB). Organisasi 

ini berupaya untuk memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh setiap anak di 

dunia seperti hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan 

perlindungan, serta hak untuk pengembangan diri dan partisipasi. Dalam 

menjalankan programnya, mereka bekerja sama dengan organisasi lain seperti 

IKEA Foundation dan juga pemerintah. 

Save the Children berupaya membantu anak-anak dengan beberapa 

cara yaitu : 

1. Memberikan manfaat kesehatan dan gizi yang kuat kepada anak-anak 

yang berasal dari komunitas yang paling terpinggirkan. 
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2. Membantu anak-anak dengan akses pendidikan terbatas menuju 

pendidikan berkualitas, dengan fokus pada anak-anak jalanan dan anak 

perempuan. 

3. Memberikan berbagai bentuk bantuan untuk memastikan bahwa anak-

anak tersebut bebas dari berbagai bahaya. 

4. Membantu anak-anak melewati trauma dengan rehabilitasi untuk 

membangun kembali kehidupan mereka. 

 

Pada tahun 2014 Save the Children bekerja sama dengan IKEA 

Foundation untuk melindungi sekitar 8000 anak yang bekerja di ladang kapas 

di negara bagian Punjab, Haryana dan Rajasthan. Mereka seelumnya juga 

telah membantu lebih dari 65.000 pekerja anak di 1.866 desa di negara bagian 

Gujarat dan Maharashtra untuk kembali bersekolah. Save the Children juga 

berhasil bekerja sama dengan para petani agar mereka tidak mempekerjakan 

para anak-anak di pertanian, selain itu mereka pun melakukan dialog dengan 

pemerintah dan bekerja sama dengan kepolisian di negara bagian Punjab, 

Delhi, Bihar, J & K, Jharkhand, Bengal Barat dan Assam untuk menangani 

permasalahan pekerja anak (Save The Children, 2016). 

Bachpan Bachao Andolan (BBA) di bentuk pada tahun 1980 dan juga 

merupakan LSM dari India yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi 

di mana anak-anak tebebas dari eksploitasi seperti pekerja anak dan 

perdagangan manusia serta mendapatkan pendidikan gratis. BBA sendiri 

memiliki 4 program utama dalam menangani permasalaha yang berkaitan 

dengan anak yaitu : 
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1. Bal Mitra Gram, yaitu suatu program yang dibuat pada tahun 2001, 

program ini menciptakan suatu desa binaan yang dibentuk di bawah 

kepala desa. Program ini bertujuan untuk menciptakan sebuah desa yang 

bebas eksploitasi, di mana setiap anak yang terpilih dan berada di desa 

tersebut harus terdaftar di sekolah, selain itu anak-anak tersebut juga di 

haruskan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan desa serta pengambilan 

keputusan di desa tersebut. 

2. Sikasha Yatra, yaitu suatu bentuk kampanye selama 6 bulan yang 

dilakukan oleh BBA terhadap pemerintah India untuk mengeluarkan 

undang-undang hak anak terhadap pendidikan gratis pada tahun 2001. 

3. Anti-factories campaign yaitu kampanye anti pabrik yang dilakukan pada 

tahun 1991 sebagai bentuk protes terhadap penderitaan yang di alami 

oleh anak-anak muda yang pada saat itu terlibat dalam industri 

pembuatan kerupuk. 

4. South Asian coalition on Child Servitude (SACCS), yaitu suatu jaringan 

yang melibatkan 750 organisasi untuk menghapuskan kerja paksa 

termasuk pekerja anak di kawasan Asia Selatan yang pertama dicetuskan 

oleh BBA pada tahun 1989. 

 

Berdasarkan program-program yang telah dilakukan oleh BBA 

tersebut, pada tahun 1980 mereka telah berhasil menyelamatkan 86.325 anak 

dari perburuhan dan perbudakan yang terjadi di India (Kumar, Garwal, & 

Kumar, 2017, p. 449). 

Bangalore Oniyavara Seva Coota (BOSCO) merupakan suatu LSM di 

Bangalore yang berdiri pada tahun 1980. Berdirinya BOSCO sendiri memiliki 
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tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak-anak jalanan, anak 

terlantar atau yatim piatu, anak-anak yang mengalami kekerasan dan juga 

para pekerja anak di kota-kota besar di India. BOSCO berupaya untuk 

memberikan anak-anak tersebut tempat tinggal, makanan, pendidikan, akses 

terhadap kesehatan serta pelatihan keterampilan kerja yang tepat bagi para 

remaja yang berusia di atas 14 tahun.  

Beberapa pelayanan yang diberikan oleh BOSCO kepada anak-anak 

tersebut adalah konseling, di mana anak-anak yang di tarik oleh BOSCO akan 

di bantu untuk merubah sikap dan pengetahuannya mengenai arti kehidupan 

bagi anak-anak yang sesungguhnya, setelah itu anak-anak tersebut akan 

dikembalikan kepada keluarga mereka atau ditempatkan di pusat rehabilitasi 

BOSCO. Selain itu BOSCO juga menyediakan pelatihan keterampilan kerja 

bagi para remaja yang berusia 14 tahun keatas melalui pendidikan non-

formal, hal tersebut dilakukan karena banyak para remaja yang lebih memilih 

untuk bekerja dibandingkan harus bersekolah, sehingga BOSCO 

menyediakan pelatihan keterampilan kerja seperti pelatihan komputer, 

menjahit, pertukangan dan lainnya yang nantinya mereka akan langsung 

ditempatkan di pekerjaan yang mereka tekuni tersebut. Pemberian layanan 

kesehatan juga dilakukan oleh BOSCO, mereka memfasilitasi berbagai 

keperluan kesehatan yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut secara berkala 

sampai mereka kembali ke keluarga mereka (BOSCO, 2018).  
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Tabel 2.2.1. Jumlah Anak yang Diselamatkan dari Praktik Pekerja Anak di India oleh 

BOSCO Tahun 2008-2011. 

Tahun Jumlah anak yang diselamatkan 

2008-2009 6.613 

2009-2010 6.966 

2010-2011 7.394 

Sumber : ILO (http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm) 

 

Pada tahun 1992, International Labour Organization (ILO) 

membentuk suatu program yang berupaya untuk menghapus pekerja anak 

secara progresif yang bernama International Programme on the Elimination 

of Child Labour (IPEC). Program tersebut telah di jalankan di 88 negara 

termasuk India, di mana mereka menarik anak-anak tersebut dari pekerjaan 

mereka lalu memberikan mereka pendidikan dan juga membantu keluarga 

mereka dengan berbagai pelatihan kerja (International Labour Organization, 

n.d.).  

India merupakan negara pertama yang ikut bergabung dalam program 

yang dibentuk oleh ILO tersebut. Dalam kegiatan penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MOU), program IPEC tersebut sepakat di 

laksanakan pada tahun 1992 hingga 1996 di India yang kemudian di 

perpanjang hingga tahun 2006. Program IPEC di India sendiri di lakukan 

untuk menangani kasus pekerja anak khususnya yang terjadi di bidang 

industri, di mana IPEC kemudian membuat program INDUS Project yang 

bertujuan untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak di 10 sektor 

berbahaya di India. Program tersebut kemudian di laksanakan pada Mei 2003 
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yang berbasis di Karnataka dan dibiayai secara langsung oleh pemerintah 

Italia (Ministry of Labour and Employment, n.d.) 

Pada tahun 2008, ILO kembali berupaya untuk menangani kasus 

pekerja anak di India melalui suatu program yang bernama Converging 

Against Child Labour: Support for India’s Model. Program tersebut bertujuan 

untuk membantu anak-anak yang di pekerjakan di India serta anak-anak yang 

memiliki kemungkinan besar untuk di pekerjakan di India agar kembali 

menempuh pendidikan mereka, selain itu program tersebut juga memberikan 

berbagai pelatihan bagi anak-anak yang berusia 14 hingga 17 tahun sehingga 

dapat mencegah terjadinya pekerja anak di India nantinya. Dalam program 

ini, ILO bekerja sama secara langsung dengan pemerintah India untuk 

mencegah serta menghapuskan pekerja anak yang terjadi India serta 

mengatasi penyebab utama dari terjadinya pekerja anak tersebut yaitu 

kemiskinan. (International Labour Organization, 2013).  

Dalam program Converging Against Child Labour: Support for 

India’s Model, ILO menargetkan pada : 

1. Program ini menjangkau 48.000 anak yang berusia 5 hingga 14 tahun di 

10 distrik. 

2. Sebanyak 19.000 anak yang berusia 5 hingga 14 tahun akan ditarik dari 

pekerjaan berbahaya mereka dan akan di sediakan berbagai kesempatan 

pendidikan dan pra-kejuruan serta rehabilitasi mereka dipantau dan 

dilacak. 

3. Sebanyak 29.000 anak akan mendapat manfaat secara tidak langsung dari 

peningkatan kapasitas lembaga, peningkatan kesadaran. 
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4. 2.000 remaja yang berusia 14 tahun ke atas di berikan peluang untuk 

pengembangan keterampilan mereka. 

5. 5.000 keluarga akan dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat 

membantu peningkatan ekonomi mereka (International Labour 

Organization, 2010). 

 

Dari 5 target utama tersebut ILO fokus pada 10 distrik yang ada di 

India yaitu Bihar (Sithamari and Katiyar), Jharkhand (Sahibganj and Ranchi), 

Gujarat (Vadodara and Surat), Madhya Pradesh (Jabalpur and Ujjain), and 

Odisha (Cuttack and Kalahandi) untuk ditarik dan dicegah dari pekerja anak. 

Program tersebut mulai di laksanakan di India pada 30 September 2008 dan 

berakhir pada 30 Juni 2013 yang dibiayai oleh US Department of Labour 

(USDOL). Dalam menjalankan programnya, ILO memiliki beberapa strategi 

yaitu pertama ILO mencoba untuk menerapkan strategi jangka panjang dalam 

penanganan kasus pekerja anak di India, komitmen tersebut dibuktikan 

dengan adanya program kerja seperti pemberdayaan masyarakat serta 

pemanatauan terhadap pekerja anak di India. Kedua, ILO membagi fokus 

program kerjanya dengan membagi wilayah-wilayah, sehingga dapat 

memberikan gambaran data spesifik tentang pekerja anak diberbagai wilayah 

di India. Ketiga, ILO juga menjalin kemitraan dengan LSM yang peduli 

dengan masalah pekerja anak di India. Keempat, ILO mencoba terjun 

langsung melihat kondisi yang dialami oleh pekerja anak agar dampak yang 

di timbulkan dari pekerja anak tidak semakin meluas. Adapun salah satu 

dampak yang paling signifikan dari pekerja anak yaitu perdagangan manusia 
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atau human trafficking. Kelima, ILO menyempurnakan program tersebut 

melalui penelitian, pengetahuan serta mengkampanyekan program tersebut 

melalui media-media yang ada di India serta melakukan observasi tentang 

pekerja anak di India (International Labour Organization, 2010). 

Dalam menjalankan programnya, ILO bekerja sama dengan berbagai 

pihak seperti Ministry of Labour and Employment, Ministry of Human 

Resource Development (MHRD), Department of Elementary Education, 

Ministry of Rural Development, Ministry of Health and Family Welfare, 

selain itu ILO juga bekerja sama dengan NGO seperti Workers Organizations 

(Five major Central Trade Unions: AITUC, BMS, CITU, HMS, INTUC and 

affiliates at state and district levels), NGOs and Civil Society Organizations. 

Di tahun 2013 ILO berhasil melebihi target yang mereka buat, di mana 

program tersebut berhasil mencapai 19.740 anak dengan jumlah perempuan 

sebesar 10.280 dan laki-laki sebesar 9.460 (International Labour 

Organization, 2010). 

Selain ILO, lembaga lain yang juga berperan dalam menangani kasus 

pekerja anak di India adalah United Nations Children's Emergency Fund 

(UNICEF) India yang sudah berada di India sejak tahun 1949. Program yang 

dijalankan oleh UNICEF India terfokus pada jenis pekerjaan tertentu seperti 

produksi kapas di Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka 

dan Andhra Pradesh, pekerjaan logam dan karpet di Uttar Pradesh dan kebun 

teh di Assam. Beberapa strategi dilakukan oleh UNICEF India sebagai upaya 

untuk mengurangi dan menghilangkan pekerja anak di India, yaitu : 
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1. UNICEF India berupaya untuk mereformasi aturan yang ada di India 

mengenai penetapan usia minimum untuk pekerja anak. 

2. Memiliki penegakkan hukum untuk menjamin terlaksananya UU pekerja 

anak.  

3. Memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta 

menghapuskan segala bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah. 

4. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 

eksploitasi anak. 

5. Mengadakan program perlindungan dan bantuan tunai untuk membantu 

meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mengurangi terjadinya pekerja 

anak. 

6. Bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah terjadinya pekerja 

anak serta merehabilitasi para pekerja anak yang ada. 

 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi UNICEF India dalam 

menolong para pekerja anak yang ada. UNICEF India bekerja sama dengan 

Ministry of Human Resource Development pada tahun 2012 untuk 

mendukung pelaksanaan undang-undang hak anak dalam hal pendidikan, di 

mana mereka berhasil merekrut 1,2 juta guru yang disebar di seluruh sekolah 

di 18 distrik, selain itu mereka juga berhasil memasukkan anak-anak yang 

telah keluar dari pekerjaan mereka untuk melanjutkan sekolah yaitu sebanyak 

2,8 juta anak. Program untuk perlindungan hak anak yang dijalankan oleh 

UNICEF India berakhir pada tahun 2014 dengan keseluruhan mencakup 

sekitar 5 juta anak (UNICEF, 2012, p. 24).  
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2.3. Transnational Transactions 

Transnational transactions merupakan hubungan yang terjadi antara 

suatu negara dengan aktor non-negara yang sifatnya melintasi batas negara 

nya seperti hubungan antara India dengan Monsanto yang merupakan 

perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Hubungan kerja 

sama antara India dan Monsanto memberikan berbagai dampak baik positif 

maupun negatif. Selain melakukan investasi ke India sebagai cara untuk 

meningkatkan perekonomian serta meningkatkan hubungan kedua negara, 

Monsanto juga melakukan berbagai hal lain yang juga dapat memberikan 

dampak positif bagi masyarakat di India seperti terciptanya lapangan 

pekerjaan dan masuknya teknologi-teknologi canggih. 

Seperti yang kita ketahui, India merupakan negara yang sebagian 

besar masyarakatnya masih berada dalam kemiskinan, di mana pada tahun 

2011-2012 sebanyak 270 juta orang atau 21,9% dari 1,2 miliar orang India 

berada dalam garis kemiskinan (World Bank, 2016). Meskipun saat ini India 

merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, namun hal 

tersebut hanya berpengaruh terhadap sebagian masyarakat India, sedangkan 

masyarakat lainnya masih terus berjuang untuk keluar dari kemiskinan. 

Banyaknya kemiskinan yang terjadi di India salah satunya di sebabkan oleh 

kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di India. Kurangnya lapangan 

pekerjaan di India merupakan masalah yang cukup mengkhawatirkan, karena 

hanya 7% masyarakat India yang bekerja di ekonomi formal dengan 

keuntungan penuh sedangkan masyarakat lainnya harus bekerja dalam 

industri yang tidak terorganisir dengan kondisi kerja yang buruk serta upah 
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yang sangat kecil, bahkan banyak dari mereka yang justru tidak bekerja 

karena kurangnya keterampilan yang mereka miliki serta sulitnya 

mendapatkan pekerjaan dengan kondisi dan upah yang layak (Biswas S. , 

2017).  

Kedatangan Monsanto ke India merupakan suatu hal yang dapat 

dikatakan cukup menguntungkan, hal tersebut dikarenakan dengan masuknya 

Monsanto sebagai suatu perusahaan maka akan membuka peluang 

masyarakat India untuk mendapatkan pekerjaan. Monsanto sendiri pada tahun 

2012 hingga 2015 mendapatkan penghargaan sebagai 25 World’s Best 

Multinational Workplaces oleh Great Place to Work. Sebagai perusahaan 

yang memiliki cabang di beberapa negara di luar Amerika Serikat, Monsanto 

memiliki lebih dari 20.000 karyawan di hampir 70 negara. Sebagai 

perusahaan agrikultur, Monsanto memfokuskan diri mereka kepada para 

petani di India. Monsanto membuka peluang bagi para petani India untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian mereka dengan teknologi pertanian 

yang dimiliki oleh Monsanto seperti Genetically Modified (GM), di mana 

dengan menggunakan teknologi tersebut pendapatan bagi para petani akan 

lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka (Monsanto, 

2017).  

Di India, semua perusahaan baik yang berasal dari India maupun yang 

berasal dari luar India memiliki tanggung jawab sosial yang sama. Tanggung 

jawab yang dimiliki oleh setiap perusahaan di atur dalam suatu undang-

undang yaitu Companies Act 2013, sebagai bentuk pencegahan bagi suatu 

perusahaan agar selalu bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan 
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komitmen yang mereka miliki. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah 

India mewajibkan setiap perusahaan yang ada di India untuk melakukan 

program Corporate Social Responsibility (CSR)  sesuai dengan Companies 

Act 2013 section 135 (Singh & Kaur, 2018, pp. 328-330).  

Sebelum adanya Companies Act 2013, pada tahun 1999 dan 2002 

Monsanto telah menjalankan sebuah program CSR di India. Terhentinya 

pasar Monsanto di Eropa pada tahun 1998-1999 akibat penolakan terhadap 

tanaman rekayasa genetik Monsanto pada saat itu mengharuskan Monsanto 

untuk mencari pasar baru. Pencarian pasar baru tersebut diikuti oleh 

dibentuknya The New Monsanto Pledge sebagai bentuk komitmen Monsanto 

dalam melakukan bisnis nya. Dalam The New Monsanto Pledge terdapat lima 

komitmen utama yaitu : 

1. Dialogue, dalam hal ini Monsanto berkomitmen untuk selalu melakukan 

dialog berkelanjutan dengan semua pihak yang berkepentingan untuk 

memahami masalah dan kekhawatiran terkait dengan teknologi GM. 

2. Transparency, Monsanto berkomitmen untuk membuat data ilmiah dan 

ringkasan data yang dipublikasikan tentang keamanan dan manfaat 

produk yang tersedia yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta 

berkomitmen untuk bekerja di dalam peraturan berbasis sains yang ketat 

sebagaimana dipersyaratkan oleh lembaga pemerintah yang tepat di 

seluruh dunia. 

3. Respect, Monsanto berkomitmen untuk menghormati masalah agama, 

budaya, dan etika. 
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4. Sharing, Monsanto berkomitmen untuk membawa pengetahuan dan 

keuntungan dari semua bentuk pertanian ke sumber daya petani miskin di 

negara berkembang untuk membantu meningkatkan keamanan pangan 

dan melindungi lingkungan. 

5. Benefit, Monsanto berkomitmen untuk bekerja dan memberikan manfaat 

bagi para petani secara komersial serta secara lingkungan. 

 

Dikeluarkannya komitmen baru Monsanto tersebut bersamaan dengan 

sebuah program CSR Monsanto di India yang bernama Smallholder 

Programme (SHP). Program tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 

1999 dan ditargetkan untuk para petani kecil India.  

 

“Demonstration plots and farmer trials enable smallholder women and men to 

witness the value of technology packages that include improved seeds, crop 

protection products, fertilizers and conservation tillage practices. Training 

sessions provide the knowledge they need to use the new package safely and 

effectively. Micro-loans help them get started on their own farms, and market 

access assistance helps them sell their surplus crops to generate income for their 

families. Farmers who adopt the new technologies first help expand the effort by 

teaching others in their community.” (Glover, 2007, hal. 855-860). 

  

India sebagai negara berkembang dianggap memiliki potensi yang 

besar pada saat itu, sehingga Monsanto memilih untuk memulai proyeknya 

terkait benih transgenik dan produk kimianya di India. Selama 4 tahun 

berjalan, program tersebut secara tiba-tiba harus di berhentikan karena adanya 

masalah keuangan yang dialami oleh Monsanto akibat adanya tuntutan-

tuntutan dari para petani untuk penambahan teknologi-teknologi pertanian 

baru. Pada tahun 2002 Monsanto lebih memilih untuk memproduksi tanaman 
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benih transgenik secara mandiri dan menjadikan para petani India sebagai 

pelanggan dari benih milik Monsanto (Glover, 2007, hal. 855-860). 

Setelah dijalankannya program CSR Monsanto tahun 1999-2002, 

Monsanto kembali menalankan CSR di India sesuai dengan aturan India. 

Program CSR yang dijalankan oleh Monsanto kemudian disetujui oleh Board 

of Directors pada 30 Juli 2014. Dalam program CSR Monsanto 

memfokuskan pada 3 hal yaitu : 

1. Memperkuat mata pencaharian melalui pertanian berkelanjutan 

2. Meningkatkan Kesehatan dan Nutrisi 

3. Meningkatkan hasil belajar melalui Pendidikan 

 

Gambar 2.2.1. Program CSR Monsanto Tahun 2014. 

Sumber : Monsanto India Limited Report 2014. 
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Dari ketiga hal tersebut, Monsanto menargetkan programnya untuk 

para petani, keluarga petani, wanita dan juga anak-anak. Dalam menjalankan 

program tersebut Monsanto berkomitmen untuk membantu memperkuat mata 

pencaharian masyarakat India melalui program pertanian berkelanjutan 

dengan memberikan dukungan dalam hal infrastruktur pertanian dan 

memberikan akses ke air dan konservasi air, selain itu Monsanto juga 

berupaya untuk meningkatkan produktivitas pedesaan dan hubungan pasar, 

sehingga tercipta pertanian dengan sistem berkelanjutan. Monsanto juga 

berkomitmen untuk membantu meningkatkan kesehatan serta nutrisi bagi 

masyarakat India, hal tersebut dilakukan karena beberapa desa di India masih 

mengalami kesulitan dalam hal akses kesehatan serta masih banyak 

masyarakat India yang kurang mengetahui mengenai pentingnya kesehatan. 

Berkaitan dengan hal pendidikan, Monsanto berupaya untuk memperkuat 

hasil pembelajaran bagi anak-anak India melalui peningkatan efektivitas 

sekolah serta meningkatkan kualitas para pengajar dan juga memberikan 

bantuan dalam hal infrastruktur (Monsanto India Limited, 2014). 

Selama menjalankan programnya, Monsanto bekerja sama dengan 

beberapa pihak. Dalam program pertamanya, untuk memperkuat mata 

pencaharian melalui pertanian berkelanjutan, Monsanto bekerja sama dengan 

Indian Society of Agribusiness Professionals (ISAP) dan Professional 

Assistance for Development Action (PRADAN) di mana Monsanto 

menyediakan model pengelolaan lahan dan sumber daya air terpadu, 

membangun struktur irigasi, memperbaiki sistem pertanian dan pemeliharaan 

ternak di 240 desa di Odisha, selain itu Monsanto juga membantu 
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meningkatkan penghasilan 71.000 petani di Maharashtra, Andhra Pradesh, 

Karnataka, dan Uttar Pradesh dengan menyediakan berbagai kebutuhan para 

petani serta memfasilitasi hubungan pasar, berbagai pelatihan juga disediakan 

oleh Monsanto sebagai upaya untuk menciptakan keterampilan bagi 

masyarakat sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

mereka. 

Pada program kedua yaitu peningkatan kesehatan dan nutrisi, 

Monsanto bekerja sama dengan Akshaya Patra Foundation. Monsanto 

menyediakan makanan bergizi untuk 15.000 anak di 150 sekolah negeri yang 

berada di Odisha dan Uttar Pradesh. Selain menyediakan makanan secara 

langsung di Odisha dan Uttar Pradesh, Monsanto juga menciptakan sebuah 

kebun dapur di 24 akre lahan pertanian sebagai tempat untuk menanam 

berbagai sayuran bergizi yang nantinya dapat digunakan untuk persediaan 

makanan bagi 150.000 anak-anak di 1.400 sekolah negeri. Kebun dapur 

tersebut dapat memenuhi hampir 30-35% kebutuhan sayuran sehingga dapat 

menjamin pasokan makanan yang stabil agar dapat mengurangi biaya 

makanan dan memungkinkan memberi makan lebih banyak anak. Monsanto 

juga bekerja sama dengan Action For Food Production (AFPRO) dalam 

meningkatkan akses bagi rumah tangga di pedesaan India menuju sumber air 

bersih serta meningkatkan fasilitas sanitasi untuk mengurangi bahaya 

kesehatan dari penyakit yang terbawa air dengan membangun lebih dari 241 

toilet di 15 desa dan mengadakan penyuluhan untuk penyadaran kebersihan 

bagi masyarakat pedesaan di India. Dalam penyediaan air minum yang aman 

bagi masyarakat, Monsanto mendirikan suatu pabrik yang bernama Water 



40 

 

Health Centres, di mana Monsanto mendirikan 5 unit Reverse Osmosis (RO) 

yang terbukti efektif digunakan ketika terjadi krisis air atau kekeringan pada 

tahun 2015-2016. Pada program selanjutnya yaitu peningkatan hasil belajar 

melalui pendidikan, Monsanto bekerja sama dengan Room to Read dengan 

membangun 11 perpustakaan di beberapa sekolah di Maharashtra, hal 

tersebut dilakukan karena masih rendahnya kesadaran untuk membaca bagi 

anak-anak maupun orang dewasa  (Monsanto India Limited, 2014, p. 21).  

 

Di atas telah dipaparkan mengenai hubungan kerja sama yang terjalin 

antara India dan Amerika Serikat, mulai dari masa awal hubungan kedua negara 

pada masa Presiden George W. Bush yaitu ketika melakukan hubungan kerja 

sama dalam pemanfaatan energi nuklir hingga ketika kedua negara mulai 

melakukan hubungan kerja sama ekonomi. Terbukanya ekonomi India menuju 

ekonomi global pada tahun 1991 menjadikan hubungan ekonomi kedua negara 

semakin dekat pada masa itu. Dalam kasus ini, adanya kedatangan Monsanto ke 

India memberikan berbagai keuntungan terutama bagi para petani India, di mana 

investasi teknologi pertanian dari Monsanto telah membantu para petani India 

dalam meningkatkan penghasilan mereka karena semakin meningkatnya hasil 

produksi pertanian, meskipun pada saat itu Monsanto terbukti telah 

mempekerjakan anak-anak di bawah umur, namun hal tersebut tidak membuat 

pemerintah India mengeluarkan Monsanto dari India. Hal tersebut dikarenakan 

Monsanto sendiri telah berkontribusi banyak untuk India, selain itu adanya CSR 

yang dilakukan oleh Monsanto sejak tahun 2014 juga telah membantu masyarakat 

India baik dalam hal lingkungan, pendidikan, serta kesehatan. Selain hal-hal yang 
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telah dijelaskan di atas, analisis mengenai alasan pemerintah India masih 

memberikan izin operasional kepada Monsanto meskipun telah mempekerjakan 

anak di bawah umur akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya. 
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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 
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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 
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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 
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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).  
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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 dan menjadikan India 

sebagai negara penghasil kapas terbesar pertama di dunia pada tahun 2014.  

China 

India 

US 
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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).  

 

 

 

 

 

 

Export 

Import 



48 

 

 

 
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 
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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 menjadi salah satu 

komoditas yang tingkat ekspornya cukup tinggi di India dibandingkan produk 

agrikultur lainnya. 

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 
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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). 

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 

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 
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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).   
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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).  
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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 
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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 
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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).  
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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 
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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).  
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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 
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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 
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mampu memberikan peningkatan terhadap perekonomian negaranya (Cohen 

& O’Hanlon, 2015,  . 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 
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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. 
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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.  
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Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah interdependensi 

kompleks menurut Robert Owen Keohane dan  ose h  . Nye. 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.  
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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 lobi politik agar dapat membantu 

membangun kembali citra baik perusahaan sehingga 

dapat diterima kembali oleh pemerintah serta 
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No. Variabel Deskripsi 

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.  

 

Dengan melihat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

“Meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap pekerja anak, mengapa 

India masih memberikan izin operasional kepada Monsanto?”, maia da at 

disimpulkan bahwa 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 
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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 
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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.  
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