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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Masalah krisis pangan adalah persoalan yang serius bagi suatu negara. Dilihat 

dari arus globalisasi yang semakin berpengaruh khususnya bagi negara-negara 

berkembang kebutuhan pangan akan selalu mendapatkan terobosan-terobosan baru 

untuk dikembangkan. Aspek pertanian menjadi kebutuhan utama dalam sektor pangan 

di berbagai negara. Dinegara berkembang memang pada umumnya sektor pertanian 

menjadi tumpuan utama dari beberapa masyarakatnya yang sudah turun temurun 

mereka lakukan. Apabila dilihat dari struktur sistem internasional yang menyebutkan 

bahwa dominasi selalu terjadi antara negara maju dan negara berkembang, seperti 

dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein dalam bukunya The Modern World System.1 

Dunia pertanian dan aspek kehidupan khususnya pangan telah dikuasai dan 

dimonopoli oleh MNC (Multinational Corporation) yang bernama Monsanto. 

Perusahaan ini pada dasarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Agrokimia 

tetapi seiring berjalannya waktu perusahaan tersebut mulai melirik pasar benih dunia. 

Benih adalah kebutuhan utama petani diseluruh dunia dari dahulu hingga sekarang. 

Petani bergerak sendiri dalam hal pelestarian benih dan memilah mana benih yang baik 

dan buruk.  

1 Immanuel Wallerstein, 1976, The Modern World System; Capitalist Argiculture and The Origins of 

the Europan World-Economy in the 16th century, New York, Academic Press, hal 229. 



2 

 

 Fokus utama Monsanto adalah penyediaan pangan dan dari keinginan tersebut 

perusahaan ini berusaha memarginalkan petani yang merupakan produsen pangan 

melalui kebijakan dunia dalam World Trade Organization (WTO). Monsanto adalah 

produsen dan merupakan perusahaan yang telah berhasil menciptakan bibit yang harus 

dimiliki oleh setiap petani. Untuk itu diperlukan suatu peraturan yang mengikat petani, 

sehingga Monsanto memperjuangkan atau lebih tepatnya memaksa petani dunia 

melalui paten suatu produk atau kepemilikan hak pada satu aspek yaitu benih. Melalui 

WTO, Monsanto mensahkan peraturan mengenai kebijakan paten dan pemilikan aspek 

kehidupan melalui perjanjian internasional mengenai hak kekayaan intelektual TRIPs 

(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).2 Dari kebijakan WTO tersebut 

akhirnya berdampak buruk terhadap kebijakan negara tempat petani berlindung. 

Gerakan pertamanya adalah memangkas subsidi terhadap petani, negara dipaksa untuk 

menyingkirkan tarif impor untuk produksi pangan sehingga mematikan petani lokal.3 

 Salah satu produk andalan Monsanto adalah Geneticaly Modified Organism 

(GMO) atau organism yang telah dimodifikasi, contohnya yaitu penggabungan gen 

terhadap tanaman untuk mematikan hama yang menyerang tanaman tersebut. Dalam 

kasus ini bisa diambil contoh dari kapas transgenik yang tahan terhadap hama, jadi 

                                                           
2 Isabelle Delforge, 2005, Dusta Industri Pangan, Penulusuran Jejak Monsanto, Yogyakarta, Insist, 

Hal, 23 
3 Ibid, Hal, 25 
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bibit tersebut disuntikan atau digabungkan dengan bahan pembasmi hama sehingga 

saat bibit tersebut tumbuh tanaman akan tahan dari serangan hama.4 

Thailand adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduknya 

mengandalkan pertanian sebagai pekerjaan. Monsanto di Thailand berawal dari 

kebutuhan akademik Thailand tentang bioteknologi atau benih GMO pada tahun 1989. 

Rekayasa genetika pada tanaman dapat mempercepat proses pemuliaan untuk 

mendapatkan sifat-sifat yang unggul. Pada April tahun 1990 sebuah proyek bersama 

antara Monsanto, International Rice Research Institute (IRRI) dan pemerintah 

Thailand untuk mendorong penggunaan bahan agro kimia dan teknologi rekayasa 

genetik yang dimiliki Monsanto. Proyek yang melibatkan Populatin  and Community 

Development Association (PDA),5 Monsanto-Thailand, IRRI dan Departemen 

Pertanian Thailand bertujuan untuk menggunakan sistem kredit mikro untuk 

mendorong petani padi di daerah Nang Rong dan Lamplaimart di provinsi Buri Ram 

untuk menggunakan pestisida Monsanto.6 

 Pada tahun 1995, Thailand secara resmi tergabung dalam WTO. WTO sebagai 

sistem perjanjian perdagangan dunia telah menjadi alat pilihan untuk mengatur 

pemerintahan suatu negara. Bekerja sama dengan lobi perusahaan, untuk mendorong 

peraturan baru untuk membatasi hak petani dan bekerja menggunakan benih hasil 

                                                           
4 Prof. David Schubert, The Risks of GM Food 2002, diakses dalam 

http://www.saynotogmos.org/scientists_speak.htm#risks_of_gm_food pada 11 Mei 2015 08.00 
5 PDA adalah sebuah LSM di Thailand yang bergerak untuk meningkatakan kualitas ekonomi dan 

mencanangkan program KB (Keluarga Berencan) kepada masyarakat kebawah di Thailand. 
6 Steven Lyne, Thailand’s GMO Experiment-part 2 diakses dalam 

http://www.thephuketnews.com/thailand-gmo-experiment-part-2-46788.php pada 17 November 2016 

pukul 10:45 

http://www.saynotogmos.org/scientists_speak.htm#risks_of_gm_food
http://www.thephuketnews.com/thailand-gmo-experiment-part-2-46788.php
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rekayasa genetik. Bagian terpenting dari kesepakatan dalam Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO) yaitu tentang Hak-hak Kekayaan Intelektual atau (TRIPs). Diadopsi 

pada tahun 1994, TRIPs masih merupakan perjanjian internasional pertama yang 

menetapkan standar global untuk hak kekayaan intelektual atas benih rekayasa genetik 

milik monsanto.7 Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan seperti 

Monsanto, yang menjadi pemilik benih rekayasa genetik atau GMO dapat 

mengendalikan apa yang terjadi pada benih yang mereka hasilkan dengan mencegah 

petani menggunakan kembali benih alami yang petani miliki.  

Monsanto ingin meyakinkan masyarakat dunia bahwa tidak ada teknologi lain 

selain bioteknologi untuk dapat meningkatkan produksi pertanian. Tanpa 

menggunakan teknologi tersebut kehidupan pertanian tidak akan berjalan dengan baik 

dan cepat. Monsanto meramalkan hal yang buruk ke depan apabila sektor pertanian 

dunia tidak memanfaatkan GMO. Namun pemahaman dan usaha Monsanto tersebut 

sangat tidak cocok dengan kebutuhan penduduk yang sesungguhnya. Pertanian yang 

dilakukan oleh Monsanto memfokuskan terlalu banyak kekuatan pada hal-hal yang 

kurang baik dan menyumbang kehancuran pada keanekaragaman hayati serta 

lingkungan sebagai basis utama pangan dunia.8 Apa yang dilakukan oleh Monsanto 

dan beberapa perusahaan multinasional lainnya merupakan upaya penguasaan rantai 

makanan dunia yang sangat mengerikan, dengan paten-paten terhadap benih-benih 

                                                           
7 Grain, Trade deals criminalise farmers' seeds, diakses melalui 

https://www.grain.org/article/entries/5070-trade-deals-criminalise-farmers-seeds pada 20 April 2017 

pukul 19:10 wib. 
8 Ibid, hal. 204 

https://www.grain.org/article/entries/5070-trade-deals-criminalise-farmers-seeds
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hasil rekayasa genetik yang dimiliki semakin mereka bebas memonopoli atas 

keseluruhan segmen di pasar. Posisi monopoli yang dilakukan memberikan kekuatan 

tak terbatas pada perusahaan untuk membuat hukum atas pangan di dunia dan untuk 

membengkakkan harga produk-produk milik mereka terutama pada apa yang akan kita 

konsumsi selanjutnya.   

Hal ini kemudian yang menjadi pemicu munculnya gerakan perlawanan pada 

perusahaan multinasional Monsanto. Melalui produk andalan mereka yang bernama 

GMO Monsanto berusaha menguasi rantai makanan dunia. Petani Thailand merasa 

dirugikan dengan benih GMO milik Monsanto. Keberlanjutan tanaman pada musim 

tanaman berikutnya tidak memiliki kepastian, karena benih GMO Monsanto tidak 

dapat mengahasilkan biji-bijian untuk dapat ditanam pada masa tanaman berikutnya. 

Benih GMO memutus keanekaragaman hayati pada tanaman alami yang telah ada. 

Gerakan perlawanan terhadap Monsanto merupakan sebuah Gerakan Sosial Baru atau 

GSB. Gerakan ini terjadi bukan hanya melalui aksi turun ke jalan saja, melainkan 

melalui media masa dan media sosial. Sebuah ciri yang berbeda dengan Gerakan Sosial 

Lama yang cenderung dilakukan oleh buruh yang masih membahas kelas sosial. 

Pada tahun 2004 di Thailand terjadi aksi besar-besaran masa turun kejalan. Aksi 

tersebut bernama Assembly of The Poor yang terdiri dari buruh, petani dan masyarakat 

yang tergabung jadi satu menuntut agar Monsanto pergi dari Thailand. Kurang lebih 

10.000 orang turun langsung dan melakukan aksi selama kurang lebih satu bulan di 
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depan kantor pemerintah di kota Bangkok.9 Media sosial juga terlibat dalam aksi 

melawan Monsanto tersebut Media sosial seperti Facebook juga tidak lepas dari media 

tempat menyuarakan perlawanan. Dari situs Facebook March Against Monsanto saat 

terjadi demo besar di Thailand pada tahun 2013, masa demo juga memberikan tuntutan 

kepada pemerintah untuk mengusir Monsanto dari Thailand agar kedaulatan pangan 

terbebas dari bioteknologi atau GMO milik monsanto. 

March Against Monsanto adalah sebuah gerakan perlawanan global pada 

Monsanto. Aksi yang tersebar di berbagai kota di penjuru dunia ini terjadi akibat upaya 

Monsanto melakukan kontrol pangan pada industri pangan dunia melalui produk-

produknya seperti GMO dan Herbisida Roundup. Terbentuk pada tahun 2013 di 

California AS gerakan ini mengawali perlawanannya atas kejadian pelebelan makanan 

oleh Monsanto yang menjelaskan pada label tersebut bahwa makanan ini alami.10 Hal 

tersebutlah yang memicu munculnya gerakan tersebut yang kemudian menandakan 

awal dari perlawnaan masyarakat global terhadap Monsanto. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menentukan sebuah rumusan 

masalah yaitu, Mengapa muncul gerakan perlawanan masyarakat Thailand terhadap 

Monsanto? 

                                                           
9 Isabelle Delforge, 2005, Dusta Industri Pangan, Penulusuran Jejak Monsanto, Yogyakarta, Insist, 

hal 171. 
10 March Against Monsanto Around The World, diakses dalam http://www.gmwatch.org/news/latest-

news/16182-march-against-monsanto-around-the-world pada 14 April 2017 pukul 13:20 wib 

http://www.gmwatch.org/news/latest-news/16182-march-against-monsanto-around-the-world
http://www.gmwatch.org/news/latest-news/16182-march-against-monsanto-around-the-world
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1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan menjelaskan perkembangan perusahaan multinasional 

Monsanto di Thailand. 

b. Mengetahui dan menjelaskan dampak dari perusahaan multinasional 

Monsanto hingga memunculkan gerakan perlawanan terhadap Monsanto di 

Thailand. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan 

referensi dan literatur baik secara akademis dan praktis, adapun sebagai berikut: 

a. Akademis 

Sebagai bahan untuk menambah kajian tentang gerakan sosial baru yang akan 

menjelaskan fenomena yang terjadi akibat dari produk-produk milik Monsanto yang di 

resahkan oleh masyarakat dunia khusunya di Thailand. 

b. Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referansi guna 

menambah wawasan serta informasi yang akan digunakan dalam memecahkan masalah 

penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan gerakan sosial dan perusahaan 

multinasional Monsanto. 

 

 

 



8 

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bentuk proses penelitian yang berkelanjutan, peneliti dalam hal ini 

menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema besar peneliti. 

 Pertama, Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin Dalam Melawan Rezim 

Mubarak Tahun 2011.11 Penelitian yang menggunakan teori Gerakan Sosial Baru 

(GSB) ini membahas gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai pengaruh yang kuat di 

Mesir. Diawali dari organisasi yang lebih tertuju pada urusan sosial masyarakat hingga 

menjadi kelompok oposisi di Mesir era kepemimpinan Mubarak. Aspek-aspek yang 

menjadi ciri dari gerakan sosial baru ada dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Hal ini 

dikarenakn konsistensi dari gerakan tersebut dalam melakukan pergerakan mulai dari 

unit terkecil hingga pergerakan dalam pemerintahan yang berkuasa sebagai penyedia 

sarana untuk melakukan tindakan kolektif. 

  Peneliti juga menjelaskan bahwa pada tahun 2011 tersebut merupakan puncak 

dari pemerintahan Mubarak. Berdasarkan dari teori gerakan sosial baru, pergerakan 

yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan sosial. Melalui analisa 

tersebut Ikhwanul Muslimmin telah memenuhi kriteria dari suatu gerakan sosial, 

dimulai denga mengumpulkan rakyat Mesir, pembentukan opini dalam masyarakat 

melalui parlemen, hingga mobilisasi masa untuk melakukan suatu perubahan dan 

menyeran lembaga sentral sebgai sasaran dari gerakan ini. Ikhwanul Muslimin juga 

                                                           
11 M. Afdaluddin Effendy, (08260036), 2013, Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin Dalam 

Melawan Rezim Mubarak Tahun 2011, Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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memiliki faktor-faktor pendukung terciptanya gerakan sosial, seperti adanya koalisi, 

tekanan, sampai ideologi yang tercermin dari strategi yang mereka gunakan. 

Pergerakan dari Ikhwanul Muslimin ini menggambarkan jelas dari GSB dikarenakan 

aktor intelektual dalam melawan dan gerakan ini tidak bertujuan dalam aspek ekonomi 

dan kelas seperti gerakan sosial lama. 

 Kedua, dengan penelitian berjudul Pengaruh Gerakan Anti Globalisasi 

Terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru.12 Gerakan 

anti-globalisasi dan demokratisasi merupakan aplikasi gerakan sosial yang berskala 

internasional yang dilakukan oleh lebih dari separuh komunitas masyarakat dunia. 

Keduanya merupakan bentuk kekecewaan pada kondisi sosial-politik yang kontradiktif 

akibat hilangnya kebebasan rakyat dan menguatnya dominasi institusi-institusi global 

diberbagai Negara, seperti IMF, World Bank, WTO dan perusahaan-perusahaan 

multinasional (MNC). Gerakan Anti-Globalisasi dan demokratisasi memiliki 

kesamaan dalam hal keinginan aktornya untuk melakukan perubahan sekaligus sebagai 

bentuk perlawaan terhadap kondisi yang ada. Sikap perlawanan telah menjadi budaya 

masyarakat global.  

 Dilain hal para pendukung globalisasi selalu membesar-besarkan demokrasi 

sebagai sebuah sistem pnegelolalan negara yang paling baik dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Akibat dari gagalnya globalisasi tentu semakin tidak jelas arah 

                                                           
12 Ahmad Jauhari, (06260117), 2011,  Pengaruh Gerakan Anti Globalisasi Terhadap Perkembangan 

Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru, Hubungan Internasional FISIP Universitas 

Muhamadiyah Malang 
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demokratisasi yang pada akhirnya memnculkan gerakan-gerakan rakyat diberbagai 

negara dunia atas bentuk kekecewaan dan sekaligus perlawanan pada pandangan 

tersebut. Pada akhirnya adengan munculnya gerakan Anti-Globalisasi di berbagai 

negara dan akan terus menyebar ke seluruh dunia. Sistem internasional yang tidak 

memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang dan miskin menambah 

urgensitas munculnya gerakan ini. Gerakan-gerakan ini lahir sebagai aktualisasi 

kesadaran kolektif dari masyarakat sipil atau civil society. Gerakan-gerakan tersebut 

akan semakin berkembang seiring dengan massifnya wacana globalisasi. 

 Ketiga penelitain dengan judul Gerakan Sosial di Dunia Maya (Studi Kasus 

Gerakan Open Source sebagai Gerakan Sosial Baru).13 Dilihat dari karakteristik 

gerakan Open Source, merupakan sebuah gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari ciri 

khas sebuah gerakan sosial yaitu: gerakan disadari oleh sebuah tujuan yang hendak 

dicapai, ada ideologi atau keyakina yang mendasari perjuangan tersebut dan organisasi 

tersebut terorganisir dengan baik. Gerakan open source memiliki tujuan memberikan 

kebebasan, khususnya pada pengguna software. Bebas menurut gerakan ini adalah 

kebebasan untuk menjalankan program, memodifikasi, mendistribusi ulang (re-

distribusi) software original atau softeare yang telah dimodifikasi. Untuk dapat 

melakukan hal-hal tersebut, maka akses terhadap source code14 adalah syarat utama 

yang harus dimiiki seseorang. Iniah inti dari perjuangan gerakan open source. Tujuan 

                                                           
13 Ambar Sari Dewi, 2006, Gerakan Sosial di Dunia Maya(Studi Kasus Gerkan Open Source sebagai 

Gerakan Sosial Baru), Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
14 Source Code adalah teks yang ditulis oleh programmer dengan menggunakan istilah khusus 

computer untuk mendeskripsikan perintah yang harus dilakukan oleh seubah program 
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gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah keyakinan atau ideology, yaitu 

hacker ethics. Hacker Athics tumbuh subur dalam sebuah kultur saling memberi yang 

disebut sebagai gift culture. Hacker Athics dan gift culture ini ditungakan daam 

berbagai jenis lisensi yang intinya memberikan akses seluas-uasnya pada source code. 

Selain itu gerakan ini juga mewujudkan keyakinan mereka dengan menerapakan 

prinsip copyright sebagai upaya perlindungan hokum atas apa yang dilakukan pleh 

gerakan ini. 

 Penelitain ini berhasil menemukan beberapa hal terkait dengan dinamika 

gerakan open source. Gerakan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial, 

khususnya geraka sosial baru yang lingkup dari pergerakannya adalah para IT yang 

mencoba memberikan lisensi lain terhadap software yang beredar di masyarakat. 

Keempat, dengan penelitian berjudul Akademi Berbagi: Gerakan Sosial di 

Dunia Digital.15 Penelitian ini membahas bagaimana internet dapat digunakan sebagai 

alat untuk melakukan gerakan sosial. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan 

zaman memaksa manusia untuk dapat lebih terbuka dan memanfaatkan secara 

maksimal ilmu pengetahuan yang ada dan semakin maju. Internet yang dulu hanya 

digunakan sebatas mengkaskses informasi dari berbagai penjuru dunia, kini sudah 

bertrasnformasi menjadi wadah atau tempat untuk menyampaikan atau menyuarakan 

suatu permasalahan dari sebuah fenomena yang terjadi. Seperti pada peelitian ini yang 

menjelaskan perlawanan atau gerakan sosial dapat dilakukan melalui dunia digital atau 

                                                           
15 Ahmad Ismail, 2012, Akademi Berbagi: Geerakan Sosial di Dunia Digital, Antropologi Pasca 

Sarjana Universitas Indonesia. 
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internet, contoh seperti yang terjadi di Amerika Serikat tentang gerakan Anti Wall-

Street. Gerakan tersebut telah menyebar hanya dalam waktu tiga minggu, dari 

sekelompok di Manhattan hingga demonstran dari segala usia dan berbagai negara 

bagian di AS. Gerakan ini dimulai melalui twitter pada 13 Juli 2011 dengan 

penggunaan hastags #OccupyWallStreet. Gerakan ini dimobilisasi melalui dunia 

digital atau internet dan menyebar dengan cepat hingga terjadi demonstrasi bersar-

besaran di beberapa wiliyah dunia. Dari fenomena yang terjadi maka penelitian ini 

merupakan gerakan sosial dan tepatnya gerakan sosial baru, yang mana aksi yang 

terjadi sudah lebih luas dan melalui media yang dapat diakses oleh setiap orang 

diseluruh dunia serta dengan bentuk yang terorganisir. 

Kelima, sebuah buku dengan judul The World According to Monsanto 

Pollution, Corruption, and the Control of the World’s Food Supply.16 Buku ini 

menjelaskan bagaiamana Monsanto melakukan upayanya dalam memasarkan dan 

menyebarkan produk-produk pangan milik mereka. Buku yang ditulis oleh Marie-

Monique Robin ini juga melakukan sebuah investigasi pada perusahaan kontroversial 

di dunia ini. Dalam buku ini juga terdapat proses awal mula Monsanto memulai 

usahanya dalam industri bahan kimia yang cukup memberikan polusi dan dampak 

lingkungan yang tidak baik bagi kawasan industri Monsanto di Amerika. Monique 

Robin juga menuliskan tentang produk paling kontroversial Monsanto yaitu 

Genetically Modified Organism (GMO). GMO adalah istilah untuk sebuah proses 

                                                           
16 Marie-Monique Robin, 2009, The World According to Monsanto Pollution, Corruption, and the 

Control of the World’s Food Supply, The New Press, New York. 
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rekayasa genetik pada tanaman sehingga dapat memiliki hasil yang sangat banyak dan 

memiliki ketahanan pada hama yang cukup baik. Dibalik keunggulan tersebut terdapat 

juga kerugian yang didapat dari hasil tanaman tersebut, seperti hasil panen yang gagal 

dan hasil yang tidak seusai dengan kampanye yang dilakukan Monsanto. Dalam buku 

ini juga terdapat proses persebaaran produk-produk Monsanto mulai dari Amerika 

hingga eropa, afrika dan kawasan asia.   

Keenam, penelitian dengan judul Gerakan Perlawanan Masyarakat Thailand 

Terhadap Dominasi Monsanto Dalam Industri Pangan. Gerakan perlawanan ini terjadi 

akibat adanya dominasi sebuah MNC (Multiational Corporations) yang bernama 

Monsanto. Monsanto adalah perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis atau benih. 

Monsanto adalah produsen dan merupakan perusahaan yang telah berhasil 

menciptakan bibit melalu rekayasa genetik atau yang lebih dikenal dengan nama GMO 

(Genetically Modified Organism). Perusahaan ini melakukan hal yang menimbulkan 

ketergantungan pada petani-petani kecil dengan membuat suatu paten atau hak milik 

dari bibit atau benih. Melaui TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) hal itu dapat terwujud. Monsanto memiliki paten atau hak cipta atas bibit-bibit 

yang sudah dimiliki oleh petani dan selalu mereka budidayakan untuk keberlangsungan 

perkebunannya. Kemudian dari hal tersebut yang kemudian memunculkan 

ketidakadilan dimana petani merasa dirugikan denga adanya paten yang dimiliki oleh 

Monsanto, sehingga memaksa petani-petani tersebut untuk membeli segala produk 

agribisnis mereka. Berdasar dari ketidakadilan tersebut yang memaksa para petani 

untuk bergerak dan melawan upaya dominasi dari Monsanto.  
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Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru untuk dapat menjelaskan 

fenomena perlawanan yang terjadi di Thailand terhadap Monsanto. Model perlawanan 

yang lebih luas seperti memanfaatkan internet, sosial media dan dari berbagai elemen 

masyarakat juga bergerak dalam aksi ini yang merupakan sebuah ciri khas dari gerakan 

sosial baru, yang mana sudah tidak lagi terfokus pada perlawan terhadap kelas semata. 

Kelompok-kelompok perlawanan ini dari berbagai wilayah dunia kemudian bersatu 

untuk melawan cermin kapitalisme melalui dominasi Monsanto dan menjadikan nya 

sebuah aksi yang dinamakan dengan Mearch Against Monsanto. 

Apabila dibandingkan beberapa penelitian terdahulu diatas, apakah yang 

menjadi pembeda dengan dari penelitian penulis adalah posisi gerakan sosial yang 

terjadi. Cakupan gerakan sosial yang peneliti lakukan dimulai dari gerakan sosial 

intenasional dan kemudian mewabah dan berlanju di level negara. Apa yang terjadi dan 

diresahkan memiliki kesamaan dan dirasakan langsung di negara tersebut yaitu 

Thailand. Kemudian kesamaan dari beberapa penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

memakai Gerakan Sosial Baru atau GSB sebagai landasan. 

 

Tabel 1.1 Tabel Penelitian terdahulu 

No Judul dan Nama 

peneliti 

Jenis Penelitian 

dan alat analisa 

Hasil 

1. Gerakan Sosial 

Politik Ikhwanul 

Muslimin Dalam 

Melawan Rezim 

Mubarak Tahun 

Eksplanatif 

Pendekatan: Gerakan 

Sosial Lama dan 

Gerakan Sosial Baru  

Ikhwanul Muslimin menjadi penggerak 

untuk masyarakat mesir pada tahun 

2011 saat kepemimpinan rezim 

Mubarak. Ikhwanul Muslimin secara 

konsistensi dalam melakukan 

pergerakan mulai dari unit terkecil 
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2011, M. Afdaluddin 

Effendy 
hingga pergerakan dalam pemerintahan 

yang berkuasa sebagai penyedia sarana 

untuk melakukan tindakan kolektif. 

2. Pengaruh Gerakan 

Anti Globalisasi 

Terhadap 

Perkembangan 

Demokratisasi di 

Indonesia Pasca 

Orde Baru, Ahmad 

Jauhari 

Eksplanatif 

Pendekatan: Gerakan 

Sosial Lama dan 

Gerakan Sosial Baru 

Gerakan anti-globalisasi dan 

demokratisasi merupakan aplikasi 

gerakan sosial yang berskala 

internasional yang dilakukan oleh lebih 

dari separuh komunitas masyarakat 

dunia. Keduanya merupakan bentuk 

kekecewaan pada kondisi sosial-politik 

yang kontradiktif akibat hilangnya 

kebebasan rakyat dan menguatnya 

dominasi institusi-institusi global 

diberbagai Negara, seperti IMF, World 

Bank, WTO dan perusahaan-perusahaan 

multinasional (MNC). 

3. Gerakan Sosial di 

Dunia Maya (Studi 

Kasus Gerakan Open 

Source sebagai 

Gerakan Sosial 

Baru), Ambar Sari 

Dewi 

Deskriptif Analitis 

Pendekatan: Gerakan 

Sosial Baru 

Gerakan open source memiliki tujuan 

untuk memberikan kebebasan, 

khususnya terhadap pengguna software. 

Bebas menurut gerakan ini adalah 

kebebasan untuk menjalankan program, 

memodifikasi, mendistribusi ulang (re-

distribusi) software original atau 

software yang telah dimodifikasi. Untuk 

dapat melakukan hal-hal tersebut, maka 

akses terhadap source code adalah 

syarat utama yang harus dimiliki 

seseorang. Inilah inti dari perjuangan 

gerakan open source . 

4. Akademi Berbagi: 

Gerakan Sosial di 

Dunia Digital, 

Ahmad Ismail 

Eksplanatif 

Pendekatan: Gerakan 

Sosial Baru 

Peneitian ini membuktikan bahwa 

melalui internet dimasa sekarang ini 

sebuha perubahan dapat disuarakan. 

Melalui media sosial kini kampanye 

perubahan dapat dilakukan dengan 

mudah dan cepat dari individu ke 

individu lain diberbagai wilayah dunia. 

Internet yang dulu hanya digunakan 

sebatas mengkaskses informasi dari 

berbagai penjuru dunia, kini sudah 

bertrasnformasi menjadi wadah atau 

tempat untuk menyampaikan atau 
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menyuarakan suatu permasalahan dari 

sebuah fenomena yang terjadi. 

5. The World 

According to 

Monsanto Pollution, 

Corruption, and the 

Control of the 

World’s Food 

Supply, Marie-

Monique Robin. 

 Buku ini berusaha mengungkap dan 

menjelaskan fenomena kontrol pangan 

dunia yang dilakukan oleh Monsanto 

melalui hal yang paling dasar dari 

pangan yaitu tanaman atau benih. Buku 

ini juga menjelaskan proses persebaran 

dan pengenalan produk-produk 

Monsanto keseluruh penjuru dunia yang 

memiliki dampak tidak baik pada 

lingkungan dan bahkan pada manusia. 

6. Gerakan Perlawanan 

Masyarakat Thailand 

Terhadap Dominasi 

Monsanto Dalam 

Industri Pangan, 

Rachmad Hidayat 

Eksplanatif 

Pendekatan: Gerakan 

Sosial Baru 

Gerakan perlawanan masyarakat 

Thailand berusaha untuk membutikan 

bahwa upaya pengontrolan pangan 

Thailand melalui perusahaan Monsanto 

sangat tidak baik dan sesuai dengan 

kondisi pertanian Thailand yang lebih 

mengutamakan proses pertanian yang 

organic atau alami. Sehingga gerakan 

perlawanan tersebut dapat 

mempengarahui keptusan pemerintah 

Thailand untuk tidak lagi bekerjasama 

dengan Monsanto. 

 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Teori Gerakan Sosial Baru 

Gerakan sosial lahir karena adanya dukungan dari mereka yang terisolasi dan 

termarjinalkan di masyarakat. Fenomena yang umumnya memicu gerakan sosial 

adalah ketidakpuasan terhadap keadaan atau status quo yang sedang berlangsung, baik 

yang berkenaan dengan politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun yang lain. Pada awal 

kemunculan dari gerakan sosial, gerakan sosial klasik merupakan cerminan dari 
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perjuangan kelas di sekitar proses produksi, dan gerakan sosial selalu dipelopori dan 

berpusat pada kaum buruh.  

Gerakan Sosial Lama atau klasik lebih dikenal dengan gerakan pemberontakan 

yang dilakukan oleh kaum-kaum bawah seperti buruh yang menuntut pada penguasa 

untuk adanya revolusi kelas atau perjuangan kelas. Gerakan Sosial Lama merupakan 

gambaran gerakan yang lebih menampilkan kerumunan manusia yang terkumpul 

secara kolektif terdiri dari sejumlah individu-individu dalam ruang yang terbatas dan 

merespon berbagai isu atau peristiwa dalam kepentingan umum.17 Sementara Gerakan 

Sosial Baru (GSB) muncul pada 1960-an dan 1970-an di Amerika dan Eropa sebagai 

gerakan yang beorientasi pada nilai-nilai yang bersifat universal. GSB tidak membahas 

wacana mengenai anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas seperti yang 

dibahas oleh Gerakan Sosial Klasik.18 Gerakan sosial baru adalah gerakan yang lebih 

berorientasi pada isu-isu yang lebih plural dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. 

Tampilan dari gerakan sosial baru lebih bersifat plural, yaitu mulai dari gerakan anti 

rasisme, anti nuklir, feminisme, kebebasan sipil dan lain sebagainya.19 Gerakan sosial 

baru beranggapan bahwa di era kapitalisme liberal saat ini perlawanan timbul tidak 

hanya dari gerakan buruh, melainkan dari mereka yang tidak terlibat secara langsung 

dalam sistem produksi seperti misalnya, mahasiswa atau akademisi, kaum urban, kaum 

ekonomi menengah. Sistem kapitalisme telah merugikan masyarakat yang berada di 

                                                           
17 Rajendra Singh, 2010, Gerakan Sosial Baru, Yogyakarta: Resist Book, hal, 113 
18 Ibid, hal, 122 
19 Ibid, hal, 131 
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luar sistem produksi. Ada beberapa hal yang baru dari gerakan sosial, seperti 

berubahnya media penghubung antara masyarakat sipil dan negara dan berubahnya 

tatanan dan representasi masyarakat kontemporer itu sendiri.  

Gerakan sosial baru yang dipandang dalam hal ini merupakan refleksi dari citra 

sebuah masyarakat baru yang gerak penciptaanya sedang berjalan. Oleh sebab itu 

gerakan ini menandakan adanya kebutuhan akan sebuah paradigma tentang aksi 

kolektif, sebuah model alternatif dari masyarakat dan sebuah kesadaraan diri yang baru 

dari komunitas-komunitas tentang masa depan mereka. Gerakan sosial baru 

diperlakukan sebagai pemberontakan yang menentang meningkatnya mekanisme 

sistem kontrol dan pengawasan oleh negara terhadap masyarakat di satu sisi dan sisi 

lain, secara sebanding, peningkatan relasi dan kepercayaan masyarakat yang tidak 

mesti menempatkan nasib kemanusian ditangan negara dan harus tetap waspada pada 

penyakit-penyakit dari sistem politik.20  

Cohen berpendapat bahwa gerakan sosial baru secara umum merespon isu-isu 

yang bersumber dari masyarakat sipil, mereka membidik domain sosial masyarakat 

sipil daripada perekonomian atau Negara, membangkitkan isu-isu sehubungan dengan 

struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk 

komunikasi dan identitas kolektif.21 Ciri-ciri gerakan sosial menurut Cohen adalah: 

Pertama, aktor GSB tidak berjuang untuk kembalinya komunitas-komunitas utopia di 

                                                           
20 Ibid, hal, 124. 
21 Jean Cohen, 1985, Strategy of Identity: New Theoritical Paradigms and Contemporary Social 

Movements, Social Research, Vol. 52, Hal. 667 
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masa lalu. Kedua, aktor-aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas dan keberadaan 

tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian formal dari demokrasi, parlemen, partisipasi 

politik dan representasi publik pada struktur yuridis. Ketiga, para aktor melakukan 

upaya yang nyata untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-

nilai mereka melalui penalaran dan keempat, para aktor mempertimbangkan 

keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.22  

Studi gerakan dan aksi sosial adalah studi masyarakat dan dalam banyak aspek 

kehidupan sosial aksi dilihat sebagai aksi menentang kebijakan yang dilakukan oleh 

Negara yang mengutamakan kebebasan individu dan komunitas. Pada pusat perhatian 

GSB terlihat bahwa GSB bersandar pada suatu yang mungkin membingungkan dan 

relatif acak. Namun GSB adalah sebuah tawaran menentukan dari post-modern yang 

menolak penyatuan, homogenisasi dan penyamaan ideologi global dari teori ilmu-ilmu 

sosial konvensional dan sistem kekuasaan yang digunakan dari ideologi-ideologi 

tersebut. Isu-isu terkait pada gender, negara, HAM, kebudayaan dan identitas 

merupakan komitmen GSB yang memiliki esensi fokus plural.23 

GSB adalah kekuatan sosial yang besar dan arus integarasi kultural dari warga 

yang bahkan berada atau hidup di penjuru bumi ini. GSB bukanlah gerakan anarki, 

GSB menyuarakan sebuah kondisi yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, 

kedewasaan dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan berseiring dengan alam. 

                                                           
22 Singh, Op. Cit., hal, 129 
23 Rajendra Singh, Teori-teori Gerakan Sosial Baru dalam Jurnal Wacana Menuju Gerakan Sosial 

Baru. Vol. 11, 2002, Yogyakarta, Insist Press, Hal. 23 
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GSL dan GSB adalah satu posisi yang sama dalam dunia tentang kategori aksi dan 

revolusi. Perkembangan yang semakin modern menjadi pemisah yang sulit untuk 

dipastikan tentang aktor atau pelaku dalam sebuah gerakan sosial. Dalam setiap aksi 

gerakan sosial pasti terdapat elemen masyarakat paling bawah yaitu buruh yang 

memenuhi kategori dalam gerakan sosial lama, akan tetapi proses dan cita-cita dari 

gerakan sosial saat ini yang menjadi sebuah gerakan sosial cenderung pada GSB. 

Proses advokasi dari media masa yang cenderung menyeluruh dan tersampaikan ke 

seluruh penjuru dunia merupakan sebuah proses mobilisasi masa yang cepat dan 

akurat. Media masa dan media sosial kini menjadi alat dan sarana advokasi pada sebuah 

gerakan sosial sehingga gerkan sosial tersebut dapat terdengar dan memicu ketertarikan 

yang sama terhadap sebuah isu atau permasalahan yang terjadi di beberapa negara 

dunia, seperti aksi gerakan March Agasint Monsanto. 

Dalam studi kasus yang terjadi di Thailand dengan munculnya gerakan 

masyarakat melawan Monsanto GSB dapat menjadi alat untuk menjelaskan fenomena 

tersebut. Dilihat dari krakteristik perlawanan yang terjadi gerakan masyarakat melawan 

Monsanto termasuk dalam sebuah gerakan sosial khususnya gerakan sosial baru. 

Gerakan masyarakat yang muncul memang erat kaitannya denga GSL yang aktor 

utamanya adalah buruh sebagai penggerak, akan tetapi seiring berjalannya waktu saat 

ini gerakan sosial tidak lagi didominasi oleh gerakan buruh semata, tapi mulai 

menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia seperti gerakan anti perang, gerakan 

lingkungan dan gerakan melawan Monsanto. 
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1.5.2. Konsep Gerakan Sosial Transnasional 

Gerakan sosial transnasional adalah sekumpulan aktor dengan tujuan bersama 

dan solidaritas yang terkait dan terlepas dari batas-batas negara, yang memiliki 

kapasitas untuk menghasilkan mobilisasi sosial yang terkoordinasi dan berkelanjutan 

di lebih dari satu negara untuk secara terbuka mempengaruhi sebuah perubahan 

sosial.24 Gerakan sosial taransnasional bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia 

internasional. Sejak tahun 1950-an gerakan-gerakan sosial transnasional mulai aktif 

dan selalu mengangkat isu tentang hak asasi manusia (HAM). Gerakan sosial 

transnasional dapat memobilisasi masa dan melakukan tindakan kolektif yang 

seringkali melakukan tindakan-tindakan atau aksi protes dengan aksi langsung di 

berbagai negara.25 Dalam perkembangannya kini konflik sosial melewati atau keluar 

dari ruang-ruang sosial berdasarkan kelas, meluas dan melintasi batas-batas 

pengkhususan masyarakat atau sistem politik. Tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan 

sosial transnasional adalah beragam, antara lain mulai dari demokrasi, feminisme, 

standar ketenagakerjaan, perdamaian, tujuan keagamaan, environmentalisme dan hak 

asasi manusia HAM.26 

Contoh gerakan sosial transnasional yang menonjol adalah gerakan anti 

globalisasi dan gerakan melawan organisme hasil rekayasa genetika (GMO). Definisi 

                                                           
24 Sanjeev Khagram, 2002, Restructing World Politics: Transnational Social Movements, Networks 

and Norms Vol. 14, Minneapolis, University of Minnesota Press, hal 8  
25 Ibid 
26 Thomas Richard Davies, Transnational Social Movements diakses melalui 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-

0164.xml pada 27 April 2017 15:24 wib. 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0164.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0164.xml
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konsep ini menekankan perbedaan antara organisasi non pemerintah internasional dan 

jaringan advokasi transnasional, yang umumnya lebih dikembangakan atau 

dikendalikan dan lebih sering didanai atau dipromosikan oleh negara atau organisasi 

internasional tertentu.27 Konsep gerakan sosial transnasional yang lebih luas mencakup 

atau berfokus pada jenis aktor transnasional dan memiliki hubungan kausal antara 

globalisasi dan pengembangan aktivisme transnasional. Oleh karena itu, melalui 

pandangan yang lebih luas ini memberikan gerakan sosial transnasional peran serta 

pengaruh yang lebih besar dalam sistem pemerintahan nasional dan internasional, di 

mana pencapaian utama mereka adalah penciptaan, penguatan, implementasi, dan 

pemantauan norma-norma internasional. Upaya gerakan sosial transnasional, 

organisasi nonpemerintah internasional, dan jaringan advokasi transnasional 

menimbulkan sejumlah isu politik. Pertama, organisasi internasional memiliki 

kekuatan koersif yang kecil, mereka harus bergantung pada mekanisme penegakan 

hukum yang melibatkan informasi, persuasi, dan tekanan moral. Pada akhirnya mereka 

memberdayakan dan mendukung aktor pergerakan sosial transnasional yang secara 

tradisional menunjukkan kemampuan hebat dalam penggunaan informasi secara 

strategis. Kedua, karena peluang dimensi politik yang menunjukan atau membatasi 

tindakan kolektif berbeda pada level atau tingkat nasional, interaksi dinamis antara 

tingkat ini menjadi faktor penting dalam aktivitas gerakan sosial transnasional. Ketiga, 

organisasi gerakan sosial nasional memperluas pola kerjasama dan pengaruhnya di 

                                                           
27 Jorg Balsiger, Transnational Social Movements diakses melali 

https://www.britannica.com/topic/transnational-social-movements pada 28 April 2017 15:32 wib. 

https://www.britannica.com/topic/transnational-social-movements
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seluruh dunia sebagai tanggapan atas transfer kekuatan pengambilan keputusan dari 

negara-negara ke badan-badan internasional.28 

Gerakan sosial baru (GSB) adalah gerakan sosial transnasional. Gerakan ini 

menyuarakan, mengarah dan beruang bagi beberapa isu-isu kemanusiaan dan isu-isu 

yang berhubungan dengan kondisi mendasar pada keberadaan manusia serta mungkin 

bagi kehidupan masa mendatang. Oleh karena itu target atau atau sejumlah tujuanya 

berlokasi di wilayah internasional dan mencakup hal tentang kemanusiaan. Gerakan 

sosial transnasional mencari jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan perdamaian, 

ekologi, lingkungan, dan hak-hak manusia. Masa sekarang, transformasi diri dan 

konstruksi diri adalah suatu yang tiada terbatas.29 Akibatnya bentuk-bentuk aksi dan 

gerakan sosial menjadi plural, menempati banyak jalur, mencita-citakan beragam 

tujuan dan menyuarakan beraneka kepentingan.  

Apabila dilihat dari fenomena gerakan perlawan masyarakat Thailand melawan 

Monsanto, gerakan yang serupa juga banyak muncul di negara-negara dunia lainnya. 

Masyarakat dunia juga mengalami permasalahn yang sama tentang produk-produk 

pangan milik Monsanto. Gerakan sosial transnasional sangat sesuai untuk menjelaskan 

fenomena tersebut, karena gerakan perlawanan ini kemudian menjadi gerakan 

transnasional yang besar dan dapat memobilasi masa dari berbagai negara untuk 

menjadi satu melakukan perlawanan terhadap Monsanto. Aksi masa dari berbagai 

                                                           
28 Jorg Balsiger, Loc, Cit.  
29 Alain Touraine, 1985, An Introduction To The Study of Social Movements, Social Research, Vol. 52, 

hal. 778 
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wilayah dunia tersebut kemudian memunculkan sebuah aksi tahunan yang bernaman 

March Against Monsanto sebgai bentuk bersatunya masyarakat dunia terahadap 

kontrol pangan dan ketidakadilan yang dilakukan Monsanto pada sistem pangan dunia.  

 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Variabel dan Level Analisa 

 Peneliti menggunakan metode penelitian reduksionis, yaitu model penelitian 

dimana unit analisa memiliki posisi struktur lebih tinggi dari unit eksplanasinya. 

Adapun yang menjadi bentuk model tersebut dalam penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah penelitian dengan unit analisa atau variabel dependen kelompok yaitu 

penyebab gerakan perlawanan masyarakat terhadap Monsanto yang dijelaskan melalui 

unit eksplanasi atau variable independen sistem yaitu MNC Monsanto. 

1.6.2. Metode Penelitian atau Tipe Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanatif. Dimana dalam penlitian 

eksplanatif dimaksudkan guna menjelaskan fenomena berdasarkan hubungan sebab 

akibat. Dalam penelitian ini terdapat penyebab berupa upaya dominasi dari MNC 

bernama Monsanto yang berusaha memonopoli sektor pertanian di Thailand yang 

menyebabkan munculnya gerakan perlawanan masyarakat terhadap Monsanto. 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

 Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode deduksi, yaitu 

dengan melakukan studi literatur mencari data yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti melalui data yang berupa catatan, transkrip, buku, website, surat 
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kabar, jurnal dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji oleh peneliti. 

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1. Batasan Materi 

 Batasan materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang gerakan 

perlawanan masyarakat terhadap Monsanto di Thailand yang akan dilihat melalui teori 

Gerakan Sosial Baru. Melalui teori Gerakan Sosial Baru akan memberikan penjelasan 

bagaimana gerkan masyarakat ini bisa muncul dan bisa bergabung pada sebuah gerakan 

besar di dunia dengan menyuarakan perlawanan yang sama terhadap perusahaan 

multinasional Monsanto. 

1.6.4.2. Batasan Waktu 

 Batasan waktu pada penelitian ini akan disesuikan sejak munculnya gerakan 

perlawanan masyarakat terhadap Monsanto di Thailand. Disesuaikan sejak tahun 2000-

2014 mengingat keberlanjutan dari gerakan tersebut yang masih menyesuaikan 

bagaimana keadaan sosial politik Thailand saat dan pasca terjadinya kudeta militer 

terhadap Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra dan pada saat kepemimpinan 

Perdana Menteri saat ini Jenderal Prayut Chan Ocha.  

 

1.7. Hipotesis 

 Gerakan perlawanan masyarakat Thailand terhadap Monsanto adalah sebuah 

jawaban dari munculnya dominasi dan perlawanan pada kapitalisme global melalui 

kontrol pangan yang dilakukan oleh perusahaan milik Amerika Serikat melalui MNC 
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Monsanto. Perlawanan ini menuntut agar kehidupan petani benar-benar kembali seperti 

sedia kala, dimana petani selalu membudidayakan sendiri benih tanamannya tanpa 

adanya gangguan hak milik atau paten yang diklaim melalui GMO milik Monsanto. 

Gerakan perlawanan ini sudah berbeda dengan Gerakan Sosial klasik, yang mana 

masih tertuju pada pemberontakan atau perlawanan kelas yang melibatkan buruh. 

Gerakan Sosial Baru lebih tepat untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di 

Thailand tersebut. Melalui latar belakang yang sama dengan melawan dominasi dan 

kapitalisme global para petani tersebut bergerak menuntut keadilan atas hak-hak 

pertanian yang sudah dikuasai oleh Monsanto. Sehingga gerakan ini dapat menyebar 

dengan luas atas dasar hal yang sama dan kemudian tidak hanya melibatkan petani saja 

sebagai aktor, melainkan berbagai elemen masyarat lainnya seperti mahasiswa, LSM 

dan organisasi-organisasi independen. Perlawanan yang mereka lakukan tersebar luas 

melalui media sosial, website serta situs-situs resmi yang lebih besar. Karena hal ini 

juga terjadi di beberapa belahan negara dunia lainnya yang sama-sama memiliki 

gerakan perlawanan terhadap Monsanto dan kemudian muncul gerakan perlawanan 

global yang dinamai March Against Monsanto. 
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