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BAB II 

MONSANTO DAN PROYEK GMO (GENETICALLY MODIFIED ORGANISM) 

DI THAILAND 

2.1. Sejarah Perusahaan MNC Monsanto 

Monsanto adalah sebuah MNC(Multinational Corporations) bidang agribisnis 

yang berdiri pada tahun 1901 di St. Louise Missouri AS oleh John Francis Queeny, 

yaitu seorang yahudi berusia 30. tahun yang telah lama bekerja di bidang industri 

farmasi. John Francis Queeny menamakan perusahaannya Monsanto Chemical Works, 

diambil dari nama istrinya yang berdarah latin, Olga Mendez Monsanto.30 John Francis 

Queeny mengenalkan untuk pertama kalinya pada AS teknik fabrikasi sakarin dari 

Jerman yaitu gula tiruan yang pertama. Pada tahun 1902 Monsanto menjual produk 

gula tiruannya tersebut pada Coca-Cola Company. Monsanto juga menjadi salah satu 

penghasil utama sulfur dan produk-produk dasar industri lainnya. Tidak dalam waktu 

yang lama Monsanto kemudian di cap sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri 

pada produksi bahan-bahan mencemarkan dan beracun. Di tahun 1940-an Monsanto 

memusatkan kegiatan produksinya pada bahan-bahan plastik dan sintetik, mereka 

menghasilkan sebuah bahan bernama polystyren yang digunakan untuk pembungkus 

makanan.31 Produksi dari bahan tersebut menghasilkan limbah yang sangat beracun 

sehingga polystyren masuk dalam urutan kelima sebagai produk paling berbahaya oleh 

30 Delforge, Op. Cit, hal 32. 
31 Ibid, 
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badan perlindungan lingkungan Amerika. Pada waktu yang sama, Monsanto 

mengembangkan produk kimia baru yang bernama PCB (Poly Chloro Biphenyles) 

yang ditujuakan pada industri-industri listrik dan berbagai industri lain. 

Monsanto adalah penghasil Agent Orange suatu bahan kimia untuk penggugur 

daun pada tanaman dan pohon. Agent Orange dikenal saat perang Vietnam pada tahun 

1962 sampai 1971 atau saat terjadinya perang dingin, yang mana bahan tersebut 

disebarkan dihutan-hutan tropis Vietnam selama perang berlangsung. Penggunanan 

Agent Orange saat perang dimaksudkan untuk menghancurkan tanaman dan hutan 

dalam jangkan panjang, menghambat gerak dan mencegah pasukan tentara Vietnam 

untuk bersembunyi. Tetapi kenyataannya Agent Orange tidak hanya menghancurkan 

hutan dan tanaman saja, dioksin32 yang merupakan bahan dari Agent Orange 

mengakibtakan dampak yang berbahaya bagi penduduk setempat. Dampak tersebut 

adalah munculnya berbagai penyakit seperti kanker, cacat tubuh, penyakit kulit serta 

diperkirakan sekitar 500.000 bayi di Vietnam sejak tahun 1960 menderita cacat akibat 

dioksin. Penggunaa senjata kimia tersebut benar-benar menghancurkan keseluruhan 

rantai makanan di Vietnam.33 Tidak dapat dipastikan dalam angka berapa jumlah 

kerugian yang dialamai, puluhan ribu petani dan tentara Vietnam akibat terkontaminasi 

Agent Orange. Di kawasan Vietnam selatan 6 dari 10 wanita mengalami kanker rahim. 

Dampak dari dioksin pada agent orange juga dirasakan oleh para tentara Amerika, 

                                                           
32 Dioksin adalah salah satu dari ratusan senyawa kimia berbahaya dan beracun yang larut daam lemak 

dan sangat stabil di lingkungan sehingga baketeri di alam pun tidak bisa menguraikannya. 
33 Ibid, Hal, 32-35 
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Australia, Korea dan Selandia Baru yang pernah bertugas di Vietnam seperti penyakit 

kulit, tumor, berbagai bentuk  penyakit Hodgkins, kanker paru-paru, kanker 

tenggorokan dan kanker prostat. Tingkat anak-anak yang mengalami cacat fisik atau 

mental, yang lahir dari seorang ayah yang pernah bertugas di Vietnam meningkat 

secara tidak normal. Kematian tiba-tiba pada bayi-bayi para prajurit yang teracuni 

Agent Orange empat kali lebih sering dibandingkan bayi-bayi lain.34  

Perkiraan rusaknya ekologi Vietnam dari ditebarnya agent orange adalah 43% 

wilayah pertanian teracuni, 44% hutan hancur, 36% hutan bakau hancur dan perlu lebih 

dari 100 tahun untuk memperbaikinya, selama 30 tahun setelah perang berakhir 6.250 

km2  kawansan selatan Vietnam tetap tidak bisa ditanami dan pencemaran air serta 

tanah yang sangat luar biasa. Pada tahun 1995 sebuah sungai di bagian tengah Vietnam 

mengandung dioksin lebih tinggi dibandingkan sebuah sungai yang dekat dengan 

kawaswan industri. Pencemaran tanah mengakibatkan penyebaran racun pada 

keseluruhan rantai makanan selam puluhan tahun.35  

Produk kontroversial lain dari Monsanto adalah GMO Genetically Modified 

Organism atau sebuah organisme tanaman yang telah dimodifikasi. Perkembangan 

teknnologi genetika saat ini memungkinkan perusahaan-perusahaan menguasai pasar 

dengan menciptakan gen-gen bahkan tanaman-tanaman, misalnya Monsanto 

memproduksi tanaman rekayasa genetik dengan dimodifikasi sedemikian rupa untuk 

mendukung penggunaan herbisida Roundup dalam dosisis yang tinggi. Perusahaan 

                                                           
34 Delforge, Op. Cit, hal 36 
35 Ibid, Hal 51 
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dengan demikian dapat membuat atau menciptakan tanaman-tanaman baru yang 

membuat penjualan herbisida meningkat. Pengembangan terhadap herbisida 

merupakan penelitian yang diteliti secara serius oleh industri bioteknologi dalam 

mengembangkan organisme yang dimodifikasi secara genetika atau GMO.  

Kenapa produk GMO dari Monsanto menuai banyak kecaman, karena produk 

tersebut memiliki lebih banyak dampak negatif dari pada penggunaan produk alami. 

Dampak negatif yang dimaksud adalah resiko yang ditimbulkan oleh GMO di 

lingkungan dan masyarakat. Sedangkan resiko yang yang perlu diperhatikan dari 

pengembangan GMO antara lain kemungkinan terjadinya gangguan pada 

keseimbangan ekologi, terbentuknya resistensi terhadap antibiotik dikhawatirkan dapat 

terbentuknya senyawa toksik, allergen atau terjadinya perubahan gizi.36 Proses 

pembuatan GMO dapat dimungkinkan terjadinya perubahan senyawa pada organisme 

yang bersangkutan, sehingga dapat menjadi toksin atau racun. Gen baru yang 

dihasilkan atau peningkatan kadar hasil produksi dari gen yang sudah ada, dapat 

menyebabkan metabolisme dari organisme yang dimodifikasi memiki formasi toksin 

yang tinggi dan menimbulkan formasi toksin baru. Hal ini penting untuk diingat bahwa 

bahaya-bahaya potensial tersebut ada jika susunan gen dari organisme berubah apakah 

melalui penanaman secara konvensional, mutagenesis atau oleh bioteknologi.37  

                                                           
36 Sutrisno Koswara, Labelisasi dan Teknik Deteksi GMO’s diakses melalui 

http://www.ebookpangan.com/ARTIKEL/LABELISASI%20DAN%20DETEKSI%20GMO'S.pdf  

pada 21 Maret 2017 pukul 08:32 wib 
37 Sutrisno Kosawara, Loc, Cit,   

http://www.ebookpangan.com/ARTIKEL/LABELISASI%20DAN%20DETEKSI%20GMO'S.pdf
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Pada tahun 1974 monsanto untuk pertama kalinya mengenalkan produk 

Roundup Ready pada petani. Roundup dikhususkan untuk membasmi hama dan 

rumput-rumput liar yang muncul di sekitar ladang pertanian. Jika penggunaan herbisida 

ini terlalu berlebihan maka Roundup tidak hanya membasmi rumput liar dan hama 

melainkan akan membuat tanaman yang akan dilindungi tersebut layu dan mati.  

Roundup Ready adalah herbisida yang menghancurkan tanaman dan 

membunuh keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut Monsanto kemudian melakukan penelitian untuk membuat 

benih atau bibit yang tahan terhadap penggunaan Roundup. Monsanto berhasil 

menciptakan benih-benih tersebut diantaranya adalah Roundup Ready kedelai, kapas 

dan colza.38 Bibit-bibit itu kemudian digunakan para petani agar pengguaan herbisida 

Roundup dapat efektif. Bibit-bibit baru tersebut terbukti ampuh dengan penggunaan 

herbisida Roundup yang digunakan tanpa ada resiko menghancurkan hasil panen dari 

tanaman-tanaman tersebut. Monsanto mengklaim pengahasilan Roundup mereka 

melalui proses tersebut mengalami peningkatan mencapai 72% dengan penggunaan 

herbisida Roundup dan benih Roundup Ready kedelai pada tahun1997.39 

Peningakatan penjualan Roundup menghasilkan dua keuntungan bagi 

Monsanto. Pertama, penggunaan herbisida Roundup menjadi meningkat dengan 

adanya benih-benih baru buatan mereka. Kedua, mereka membuat pasar baru bagi 

                                                           
38 Colza adalah sejenis tanaman yang berbunga kuning terang dan mengahasilkan minyak dari biji-

bijinya serta daunnya dapat digunakan untuk ppakan ternak seperti domba dan sapi. 
39 Delforge, Op, Cit, hal 37. 
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benih-benih rekayasa genetik yang tahan pada pengguanaan herbisida Roundup. Tetapi 

terdapat hal yang perlu diperhatikan dengan peningkatan pemakaian dan penjualan 

kedua produk Monsanto tersebut, yaitu dampak yang ditimbulkan pada kesehatan dan 

lingkungan. Terdapat beberapa studi ilmiah tentang kedua produk Monsanto tersebut 

yang berdampak langsung pada kesehatan manusia yaitu menimblukan gangguan 

kesehatan serius pada para pekerja atau petani seperti iritasi kulit, rasa mual dan 

penykait paru-paru. Pada lingkungan terjadinya kasus matinya tanaman lain yang 

terdapat di sekitar ladang yang telah digunakan herbisida Roundup. Pengguanan 

herbisida Roundup dengan jangka panjang juga dapat meracuni makanan yang 

dihasilkan, karena dosis dari bahan yang terdapat pada Roundup tidak sesuai dengan 

tanaman yang dilindungi. Maka pada akhirnya tanaman yang menggunakan herbisida 

Roundup kebanyakan mati dan mengalami gagal panen. Kawasan selatan Thailand 

yang banyak mengalami kasus ini, karena mereka menggunakan herbisida Roundup 

pada ladang mereka.40  

 

2.2. Masuknya Monsanto di Thailand 

Pada tahun 1995, Thailand secara resmi tergabung dalam WTO (World Trade 

Organizations). WTO sebagai sistem perjanjian perdagangan dunia telah menjadi alat 

pilihan bagi pemerintah, bekerja sama dengan lobi perusahaan, untuk mendorong 

peraturan baru untuk membatasi hak petani dan bekerja menggunakan benih hasil 

                                                           
40 Ibid, Hal 38-42 
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rekayasa genetic GMO. Bagian terpenting dari kesepakatan dalam Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) yaitu tentang Hak-hak Kekayaan Intelektual atau Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights (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.41 

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 alamai yang petani miliki. Apabila berdasar pada TRIPs, maka sistem 

perlindungan atas benih transgenik yang berbentuk varietas tanaman disebutkan khusus 

pada Pasal 27 ayat 3 huruf b dari TRIPs Agreement, yang berisi: 

“Plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological 

processes for the production of plants or animals other than non-biological and 

microbiological processes. However, Members shall provide for the protection 

of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by 

any combination thereof.”42 

 

Dari pasal tersebut jelas bahwa melalui TRIPs pematenan bukan hanya pada 

produk benih saja melainkan mulai dari proses pembuatan produk benih tersebut. 

Thailand sebagai negara anggota WTO pasti akan terikat pada peraturan tersebut dan 

harus melakukan penyesuaian melalui perubahan mendasar pada struktural 

                                                           
41 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 21:00 wib 
42 WTO, Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf pada 21 Maret 2017 10:47 wib. 

https://www.grain.org/article/entries/5070-trade-deals-criminalise-farmers-seeds
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
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kesepakatan yang ada di dalamnya dan kemudian menghasilakan Undang-Undang baru 

tentang Varietas Tanaman dan Undang-Undang Paten.43 

Secara resmi Monsanto beroperasi di Thailand pada tahun 1989 dengan 

menyediakan benih hibrida dan berbagai produk agribisnis lainnya bagi para petani. 

Selama lebih dari tiga puluh tahun Monsanto berkantor di pusat kota Bangkok dengan 

melakukan pemeliharaan benih. Kota Phitsnulok dan Nakornrachisma menjadi tempat 

fasilitas penelitain Monsanto. Investasi Monsanto di Thailand kurang lebih sekitar 7,6 

juta dolar AS dalam bentuk benih dan sekitar 5.000 petani dari berbagai wilayah 

Thailand sudah melakukan kontrak produksi dengan Monsanto.44 Monsanto melihat 

Thailand sebagai pasar dengan potensi pertumbuhan yang sangat baik dan juga sebagai 

jembatan mereka untuk dapat memasuki pasar Asia Tenggara dengan membawa 

pengembangan tanaman bioteknologi. Bibit-bibit utama yang disebarkan di Thailand 

adalah bibit padi, jagung dan kapas.  Sebab ketiga produk tanaman tersebut tersebut 

adalah tanaman-tanaman mayoritas petani Thailand. 

Kepentingan akademik Thailand dibidang bioteknologi dapat ditelesuri 

kembali ke awal 1980-an dengan pembentukan Pusat Nasional untuk Rekayasa 

Genetika dan Bioteknologi (National Center for Genetic Engineering and 

Biotechnology (BIOTEC). Rekayasa genetika pada tanaman dapat mempercepat proses 

                                                           
43 Nurul Barizah, Kaitan UU Paten, PVT dan SBT dengan Ketahanan Pangan, diakses melalui 

http://twnindonesia.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55 pada 29 Maret 2017 

10:57 wib. 
44 Gloria Blue, Monsanto Comments to USTR on US-Thailand FTA 2004 diakses dalam 

http://www.bilaterals.org/?monsanto-comments-to-ustr-on-us&lang=fr pada 15 November 2016 pukul 

12:30 wib  

http://twnindonesia.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55
http://www.bilaterals.org/?monsanto-comments-to-ustr-on-us&lang=fr
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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),45 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.46 Dalam proyek ini IRRI dan Monsanto 

melakukan pelatihan pada petani tentang cara menggunakan teknologi meratakan 

tanah, teknologi konservasi tanah, pengoperasian traktor, penggunaan herbisida, 

penggunaan benih dangan kualitas baik dan pemanenan dengan teknologi pembasmian 

hama. Proyek tersebut juga digunakan untuk memperkenalakan benih Monsanto 

melalui rekayasa gentika atau varietas hibrida47 kedalam pertanian beras Thailand. 

Monsanto saat ini sedang mengembangkan beras rekayasa genetika yang tahan 

terhadap herbisisda.48 Membantu memberikan produk dan solusi untuk memenuhi 

kebutuhan pangan adalah tujuan utama Monsanto. Monsanto memilik visi dan misi 

                                                           
45 PDA adalah sebuah LSM di Thailand yang bergerak untuk meningkatakan kualitas ekonomi dan 

mencanangkan program KB (Keluarga Berencan) kepada masyarakat kebawah di Thailand. 
46 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. 
47 Tanaman hibrida merupakan hasil dari persilangan indukan dalam sutu marga tanaman untuk 

memunculkan sifat-sifat unggul. Sifat-sifat unggul yang dimaksud seperti ketahanan terhadap suatu 

jenis penyakit tertentu, hasil produksi yang melimpah, tanaman yang kuat dan lain sebagainya. Selain 

itu tujuan pembentukan tanaman hibrida adalah untuk menghasilakan populasi yang super dan 

perbaikan pada kualitas suatu tanaman. 
48 Amy Lofgren, Thai rice: Trade, Culture and Freedom from GM Seeds diakses dalam 

http://www.american.edu/TED/thairice.htm pada 17 November 2016 pukul 12:30 wib. 

http://www.thephuketnews.com/thailand-gmo-experiment-part-2-46788.php
http://www.american.edu/TED/thairice.htm
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yaitu “Melakukan pemberdayaan pada petani besar dan kecil untuk dapat 

menghasilkan lebih banyak lagi hasil panen dari tanaman mereka dan melestarikan 

sumber daya alam dunia seperti air dan energi. Kami melakukan ini melalui produk-

produk unggulan kami pada tanaman seperti padi, jagung, kapas, minyak, sayur dan 

buah-buahan. Kami juga memproduksi teknologi benih unggulan untuk para petani, 

yang bertujuan melindungi hasil panen mereka, mendukung efisiensi pertanian mereka 

dan mengurangi biaya pertanian mereka”.49 Salah satu cara, dimana berusaha untuk 

mencapai tujuan ini melalui penggunaan rekayasa genetika (genetically modified 

organism) atau yang lebih dikenal dengan GMO. Pada bulan Maret 1997, Delta and 

Pine Land (sekarang menjadi anak perusahaan Monsanto), yang sekarang 

berkerjasama dengan departemen pertanian AS mematenkan varietas unggul padi yang 

dirancang untuk menghentikan dan mencegah kemampuan benih tersebut untuk 

kembali berkecambah. 

Benih GMO dihasilkan melalui sebuah proses yang bernama teknologi 

terminator.  Melalui teknologi tersebut yang membuat hasil dari tanaman GMO tidak 

menghasilkan lagi biji-bijian yang dapat digunakan untuk masa tanaman berikut. 

Normalnya jika benih ditanam akan menghasilkan biji-bijian atau bibit baru. Akan 

tetapi hal ini tidak ditemukan dalam benih hasil terminator.50 Teknologi terminator 

milik Monsanto tersebut adalah sebuah perwujudan dari kapitalisme yang benar-benar 

                                                           
49 Monsanto at a Glance, diakses melalui http://www.monsanto.com/whoweare/pages/default.aspx 

pada 25 April 2017 pukul 18:00 wib. 
50 Isabelle Delforge, 2005, Dusta Industri Pangan, Penulusuran Jejak Monsanto, Yogyakarta, Insist, hal 

26. 

http://www.monsanto.com/whoweare/pages/default.aspx
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mengerikan. Teknologi terminator jelas merupakan alat untuk memutus 

keanekaragaman hayati yang ada dan diciptakan oleh Tuhan untuk keberlangsungan 

kehidupan flora dan fauna serta manusia itu sendiri. Bagi banyak petani dan masyarakat 

ada kaitan langsung antara keberadaan keanekaragaman hayati dan kehidupan mereka. 

Kebanyakan penghidupan secara tradisional tergantung pada tingkat keanekaragaman 

hayati yang tinggi baik secara kultural, hayati, dan ekonomi kerena apabila 

keanekaragaman hayati tersebut hilang akan mengancam kehidupan yang sudah 

berlangsung. Budidaya padi memainkan peran sentral dalam perekonomian Thailand. 

Melalui pertanian padi atau beras memberikan setidaknya lima manfaat penting bagi  

Gambar 2.1 Nilai ekspor beras Thailand, Sumber: http://www.american.edu/TED/thairice.htm 

masyarakat Thailand.51 Pertama, ekspor beras adalah sumber pendapatan devisa 

tebesar kedua di Thailand. Kedua, memberikan pendapatan daerah bagi banyak 

masyarakat pedesaan. Ketiga, memberikan pekerjaan musiman bagi mereka yang 

memiliki pendapatan rendah dan tinggal di daerah perkotaan. Keempat, beras (benih) 

                                                           
51 Lofgren, Loc, Cit. 

http://www1.american.edu/TED/thairice.htm
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bertindak sebagai bentuk tabungan dan jaminan terhadap petani yang bisa meminjam 

dan membeli kebutuhan pertaian lainnnya. Kelima, dan yang paling penting adalah 

memberikan keamanan pangan bagi masyarakat miskin. 

Teknologi terminator Monsanto akan mengubah sistem budidaya padi di 

Thailand, karena penggunaan beras atau padi hasil terminator dengan skala besar oleh 

petani Thailand dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dan merugikan. 

Seperti dalam hal perdagangan, dan budaya. Potensi dan implikasi di masing-masing 

daerah adalah sebagai berikut:52 

1. Pada sektor perdagangan, terdapat dua hal dari teknologi terminator yang dapat 

mempengaruhi sektor perdagangan Thailand. Yaitu: pertama, akan 

menggantikan input domestik yaitu biji atau benih dengan yang di impor. 

Kedua, dapat membatasi pasar ekspor beras Thailand. Contoh kasus yang 

terjadi di Inggris. Inggris tidak mau menerima lagi beras dari Thailand apabila 

masih ditemukan unsur rekayasa genetic (genitically modified organism) atau 

GMO pada beras tersebut.53 

2. Pada sektor budaya, yang menyebakan kekhawatiaran adanya pergeseran 

budaya adalah teknologi yang digunakan oleh Monsanto tidak sebanding 

dengan tingkat ekonomi petani Thailand. Sebagai contoh pemanenan tanaman 

yang biasa dilakukan petani hanya menggunakan tenaga manusia atau hanya 

                                                           
52 Amy Lofgren, Thai rice: Trade, Culture and Freedom from GM Seeds diakses dalam 

http://www1.american.edu/TED/thairice.htm pada 17 November 2016 09:47 wib. 
53 Amy Lofgren, Loc. Cit 

http://www1.american.edu/TED/thairice.htm
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menggunakan tangan, Monsanto menyarankan hasil dari tanaman tersebut 

dipanen menggunakan traktor. Budidaya padi tradisional tidak memerlukan 

biaya yang lebih untuk melanjutkan musim tanaman berikutnya, berbeda 

dengan padi GMO yang memaksa petani untuk membeli lagi bibit tersebut 

untuk memulai masa tanam berikutnya. 

Penggunaan benih GMO dapat merusak keanekaragaman hayati yang telah ada 

sejak dulu. Proses alami tanaman yang secara baik sudah diterapkan para petani 

berusaha diputus oleh Monsanto. Benih GMO adalah benih yang telah melalui proses 

rekayasa genetika dengan mengubah genetika dan fungsi utama dari organisme 

makanan, dengan cara yang tak terduga ini adalah perubahan yang juga tak terduga dan 

dapat menyebabkan GMO menjadi makanan alergi, beracun, atau makanan yang 

dikurangi nilai gizinya.54   

Perusahaan seperti Monsanto mengendalikan pasar benih rekayasa genetik 

GMO melalui paten. Dengan sistem paten tersebut industri ini memiliki hak monopoli 

atas penemuan mereka dan membuat investasi yang menghasilkan banyak keuntungan. 

Sekali benih di patenkan, para petani tidak bisa lagi memakainya dari tahun ke tahun, 

menjualnya kembali atau menukarkannya.  

 

 

 

                                                           
54 Profesor John Fagan, pemenang penghargaan genetika, Maharishi University of Management, Iowa, 

Amerika Serikat. 
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2.2.1. Perkembangan Proyek Monsanto di Thailand 

Peran sektor pertanian telah tumbuh besar dan pengembangan agro-industri 

semakin diakui sebagai sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Thailand 

memanfaatkan inovasi dalam penelitian pertanian dan teknologi untuk 

mengembangkan sektor pertanian yang dinamis. Dalam rangka mempertahankan 

tujuan ini perlu bagi Thailand untuk melanjutkan dengan mendukung pengembangan 

dan peningkatan kapasitas dalam penelitian pengembangan organisme yang 

dimodifikasi secara genetik dan produk mereka untuk memastikan kemandirian, 

efektivitas dan daya saing dengan memperhatikan keselamatan konsumen.  

Penelitian dan pengembangan pada organisme yang dimodifikasi secara genetik 

atau GMO bukan hal baru di Thailand. Pada tahun 1992, negara ini mulai mengadopsi 

pedoman biosafety nasional untuk pengujian laboratorium dan pekerjaan lapangan. Hal 

ini diprakarsai oleh National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 

(BIOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA) di 

bawah kementrian ESDM Thailand atau Ministry of Science, Technology and Energy 

(MOST).55 Selanjutnya pada tahun 1993, Komite Keamanan Hayati Nasional Thailand 

National Biosafety Committee (NBC) dibentuk sementara oleh BIOTEC untuk 

menjabat sebagai badan koordinasi dan sekretariat. Kemudian, banyak Institusi 

Keamanan Hayati (Institutional Biosafety Committees atau lebih dikenal IBCs) 

                                                           
55Dr. Kanyawim Kirtikara, White Paper Technical Biosafety Committee Updated Status and 

Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety 

Regulation Third Edition, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 2010 
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didirikan oleh berbagai penelitian dan lembaga akademis di beberap daerah Thailand. 

NBC telah menjadi tempat untuk semua hal teknis biosafety sebagai dukungan untuk 

berbagai otoritas pemerintah dalam pengambilan keputusan tentang keselamatan 

organisme yang dimodifikasi secara genetik. Komite ini berfungsi sebagai kelompok 

penasehat teknis untuk pemerintah Thailand, penilaian resiko kerja dan berkoordinasi 

dengan instansi pemerintah terkait dalam proses persetujuan. 

Departeman pertanian Thailand pada tahun 1995 mengizinkan Monsanto untuk 

menyebarkan kapas transgenik dengan alasan untuk percobaan. Menurut BioThai,56 

Monsanto-Thailand telah membayar dengan jumlah yang besar pada penanggung 

jawab di departemen untuk mendapatkan persetujun ini. Pemerintah Thailand pada saat 

itu membentuk Komite Keamanan Hayati yang bertugas untuk mengikuti percoban-

percoban dan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari benih-benih tersebut. 

Terdapat kecurigaan pemerintah terhadap komite tersebut, yang mana hasil dari 

percobaan tersebut tidak dilaporkan pada departemen pertanian Thailand. Mengenai uji 

coba kapas transgenik tersebut, satu dari beberapa ladang yang menjadi tempat 

percobaan pertama kapas Bt (Bacillus Thuringiensis)57 menunjukan hasil yang 

mengkhawatirkan, karena 40% lebah diwilayah tersebut mati. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa benih dari kapas Bt membawa dampak yang berbahaya untuk 

                                                           
56 BioThai Biodiversity Sustainable Agriculture Food Sovereignty Action Thailand adalah LSM yang 

bergerak untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di Thailand. 
57 Bacillius thuringiensis adalah bakteri gram-positif yang berbentuk batang. Bakteri ini termasuk 

pathogen fakluatif dan dapat hidup di daun dan tanah. Jadi tidak perlu lagi insektisida karena racun 

tersebut sudah ada didalam tanaman. 
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lingkungan dimana membunuh hewan lain yang berada di dareah tempat benih kapas 

Bt tersebut ditanam. Pada September 1999, seorang perwakilan dari Monsanto di AS 

datang ke Thailand untuk bertemu dengan Menteri Pertanian Thailand membahas 

kapas Bt tersebut untuk ditarik dari daftar benih yang dilarang.58  

Tidak lama berselang, Bangkok menjadi tempat sebuah konferensi untuk benih 

GMO yang merupakan benih kontroversi di dunia pertanian pada bulan juli 2001. Kota 

ini menjadi tempat konferensi yang diselenggarakan oleh Office of Economic 

Cooperation and Development OECD dengan pengembangan bioteknologi benih 

GMO. Sementara para kelompok aktivis menyuarakan protes mereka di depan kantor 

OECD, kemudian sebuah pengumuman muncul pada saat itu perusahaan raksasa 

Monsanto sekali lagi berusaha untuk membawa Thailand ke pertanian rekayasa 

genetika. Perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka akan meminta kembali 

persetujuan pemerintah untuk benih kapas Bt, seorang juru bicara dari peserta aksi saat 

itu mengatakan ketegangan antara para aktivis terhadap pihak pemerintah dan 

Monsanto karena benih kapas Bt.59 Kapas Bt dan beberapa tanaman lain telah 

dimodifikasi untuk membuat zat biasanya dihasilkan oleh bakteri yang dikenal sebagai 

Basil Thurigiensis (Bt) yang beracun untuk beberapa serangga. Para pendukung 

teknologi mengatakan bahwa keuntungan petani jauh lebih tinggi dengan tanaman 

dimodifikasi karena hasil yang lebih besar dan jauh lebih sedikit pestisida diperlukan. 

                                                           
58 Delforge, Op. Cit, hal 138. 
59 Bangkok Post, Monsanto Pushing for GM Catton Approval in Thailand, diakses dalam 

http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2001/6609-monsanto-pushing-for-gm-cotton-

approval-in-thailand pada 18 Februari 2017 10:12 wib. 

http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2001/6609-monsanto-pushing-for-gm-cotton-approval-in-thailand
http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2001/6609-monsanto-pushing-for-gm-cotton-approval-in-thailand
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Penduduk Thailand kurang lebih 64% berprofesi sebagai petani. Tanaman yang 

ditanaman terdiri dari padi, jagung, kapas dan papaya. Pemanfaatan lahan terbagi 

menjadi 51% lahan padi, 24% lahan tanaman sayuran, 17% lahan tanaman buah dan 

sisnya 8% untuk tanaman lainnya.60 Pada tahun yang sama 1995 Thailand mulai 

mencoba genetika papaya lokal yang mulai berkembang, kemudian muncul perdebatan 

ilmiah atas keselamatan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO dan 

organik. Sebuah tim peneliti di Hawai telah mengembangkan benih GMO pepaya yang 

mendorong ketahanan buah ini terhadap jamur dan virus. Pemerintah Thailand 

kemudian bekerja sama dengan peneliti dari Cornell University dan menerima dana 

dari United States Agency for International Development61 atau lebih dikenal dengan 

USAID untuk budidaya dan pengembangan pepaya GMO agar dapat disesuaikan pada 

iklim tropis Thailand. Menghabiskan jutaan dolar AS, percobaan laboratorium telah 

dilakukan, sehingga membuat Thailand semakin mendalami penggunaan bibit GMO. 

Pada bulan Juli 1995, pepaya GMO tanpa diketahui oleh pemerintah atau negara sudah 

tertanam dan tumbuh di beberapa lahan milik petani. Kebocoran tersebut memicu 

kepanikan di antara petani buah lokal. Setelah kelompok-kelompok pemerhati 

lingkungan menuduh bahwa pepaya GMO telah terkontaminasi diladang mereka. 

Kekacauan tersebut muncul akibat Thailand mendukung teknologi transgenik, di mana 

                                                           
60 Chavalvut Chainuvati, Crop Diversification In Thailand, diakses dalam 

http://www.fao.org/docrep/003/x6906e/x6906e0c.htm pada 20 April 2017 13:34 wib. 
61 USAID adalah badan bantuan independen Amerika Serikat yang bergerak dan bertanggung jawab 

untuk bidang ekonomi, pembangunan dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia. 

http://www.fao.org/docrep/003/x6906e/x6906e0c.htm
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ada 2 kebijakan pemerintah yang membingungkan masyarakat antara membatasi atau 

mempromosikan GMO tersebut.62 

Pada saat itu Thailand di bawah tekanan petani untuk menjeaskan pada mereka 

apa tujuan dari pengembangan GMO tersebut. Di tahun yang sama, Jerman 

mengumumkan larangan terhadap impor buah kalengan yang mengandung papaya 

GMO dari Thailand. Ancaman serupa juga datang dari Kedubes Jepang yang berada di 

Bangkok agar para pejabat pertanian Thailand menghentikan dan membasmi pepaya 

GMO yang telah mereka tanam sebagai bagian dari uji coba lapangan terbuka. 

Pengalaman yang terjadi pada Thailand menunjukkan bagaimana perdebatan global 

yang muncul akibat benih GMO dapat dengan cepat memecah-belah pasar pangan 

global dan menempatkan tekanan politik pada eksportir makanan untuk memilih antara 

produksi makanan alami atau GMO. Menurut seorang pejabat pertanian AS Bangkok 

mengatakan “ini memang sebuah resiko”, mengarah pada pilihan pengembangan 

Thailand tentang tanaman transgenik atau GMO. Jika negara-negara seperti Thailand 

tidak diversifikasi ke GMO, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari 

keunggulan komparatif geografis mereka. Negara-negara Eropa dan Jepang melarang 

pengembangan benih GMO karena kekhawatiran tentang sumber informasi tantang 

GMO yang masih tidak jelas. Amerika Serikat sebagai rumah bagi perusahaan 

                                                           
62 Thailand’s Struggle: Soverignity or Servitude? Diakses dalam http://nwrage.org/content/thailands-

struggle-sovereignty-or-servitude pada 19 maret 2017 pukul 09:18 wib. 

http://nwrage.org/content/thailands-struggle-sovereignty-or-servitude
http://nwrage.org/content/thailands-struggle-sovereignty-or-servitude
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bioteknologi terbesar di dunia, termasuk agribisnis raksasa Monsanto adalah induk dari 

penyebaran teknologi ke negara-negara berkembang.63 

Monsanto di Thailand beroprasi dengan banyak cara dan strategi. Pertama-tama 

seluruh aktifitas dan penyebarannya Monsanto-Thailand dikendalikan oleh perusahaan 

induk di AS. Di tahun 1997, Monsanto-Thailand mempromosikan produk-produknya 

melalui kerjasama dengan organisasi dan LSM setempat. Bentuk perserbaran lain dari 

Monsanto adalah perusahaan Charoen Pokphand Seeds. Charoen Pokphand Seeds 

adalah sebuah industri agribisnis yang bergerak pada pembibitan dan pengolahan 

pakan ternak. Charoen Pokphand Seeds memulai penelitian bersama dalam program 

pemuliaan jagung bernama Suwan-1. Benih jagung ini kemudian yang dijual pada 

petani jagung di tahailand.64 Perusahaan ini adalah mitra dagang dan pemegang izin 

perusahaan benih DeKalb Genetics AS yang telah dibeli oleh Monsanto pada tahun 

1998 dengan harga 2,3 milyar US dolar. Charoen Pokphand Seeds mengendalikan 

sekitar 55% pasar jagung hibrida di Thailand dan merupakan salah satu penghasil 

utama makanan ternak.65 Terdapat beberapa jenis bibit jagung yang di uji coba di 

Thailand yaitu benih jagung suwan-1, Roundup Ready Corn dan benih jagung Bt atau 

NK630 yang tahan terhadap herbisida Roundup Ready Monsanto. Monsanto telah 

menargetkan produksi jagung Thailand meningkat dari 12.000 ton menjadi 19.000 ton 

                                                           
63 Thailand’s Struggle: Soverignity or Servitude? Diakses dalam http://nwrage.org/content/thailands-

struggle-sovereignty-or-servitude pada 19 maret 2017 pukul 09:30 wib 
64 Orachos Napasintuwong, 2015, Maize Seed  Industy In Thailand: Development, Current Situation, 

and Prospect, Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart 

University, hal 2 
65 Ibid, Hal 139 

http://nwrage.org/content/thailands-struggle-sovereignty-or-servitude
http://nwrage.org/content/thailands-struggle-sovereignty-or-servitude


47 
 

pertahun.66 Disisi lain Monsanto pada tahun 1997 menguasi sekitar 44% persebaran 

herbisidia Roundup yang sangat mendukung pembuatan benih Roundup jagung. 

Monsanto telah mengenalkan pada petani-petani kecil tentang teknologi yang 

dilarang dan belum jelas dampaknya. Meskipun larangan pemerintah pada produksi 

rekayasa genetika GMO masih setengah-setengah, Monsanto-Thailand telah mulai 

mempromosikan benih jagung GMO tahan hama kepada petani di kasawan timur laut 

Thailand.  

Poomin Trakoontiwakorn, manajer pengembangan teknologi perusahaan, 

mengatakan pemerintah mungkin akan mencabut larangan tersebut pada tahun 2006 

dan memungkinkan petani untuk menanam tanaman GMO.67 Poomin 

Trakoontiwakorn mengaku tanaman GMO akan membantu sektor pertanian dengan 

hasil yang tinggi dan mengurangi ketergantungan pada pestisida dan herbisida. GMO 

telah mengalami oposisi yang kuat dari petani dan LSM di banyak negara berkembang. 

Para petani khawatir bahwa output yang dihasilkan mengecewakan mereka dan tidak 

seperti yang dijanjikan, sementara LSM mengklaim keamanan makanan GMO masih 

menjadi pertanyaan besar dikalangan petani.  

Monsanto mengatakan telah menyelesaikan uji laboratorium dan percobaan 

pada dua varietas jagung GMO yang tahan terhadap cacing dan tahan pada produk lain 

                                                           
66 Kultida Samabuddhi, Monsanto May Drop GE Corn Investment in Thailand diakses melalui 

https://www.organicconsumers.org/old_articles/monsanto/thailand061505.php pada 10 april 2017 

09:00 wib. 
67 The Nation (Thailand), Monsanto promotes banned crops to poor Thai farmers diakses dalam 

http://www.gmwatch.org/news/archive/2003/5546-monsanto-promotes-banned-crops-to-poor-thai-

farmers pada 17 Maret 2017 08:45 wib. 

https://www.organicconsumers.org/old_articles/monsanto/thailand061505.php
http://www.gmwatch.org/news/archive/2003/5546-monsanto-promotes-banned-crops-to-poor-thai-farmers
http://www.gmwatch.org/news/archive/2003/5546-monsanto-promotes-banned-crops-to-poor-thai-farmers
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Monsanto yaitu Round Up, herbisida dikembangkan dan didistribusikan oleh 

perusahaan itu sendiri. Poomin mengatakan perusahaan tidak bisa melanjutkan tes 

bidangnya karena larangan pemerintah. Perusahaan ini meluncurkan kampanye untuk 

mendidik petani tentang GMO dan bioteknologi di daerah Pak Chong, Nakhon 

Ratchsima. Petani jagung di Sa Kaew belajar tentang manfaatkan tanaman GMO hanya 

dalam waktu beberapa saat saja. Ini adalah sebuah usaha yang kami lakukan untuk 

mendidik para petani tentang teknologi dan membiarkan mereka tahu bahwa varietas 

jagung GMO yang baru tersedia dan dapat menyelesaikan semua permasalahan 

mereka, kata Kongtat Janchai, kepala divisi pemerintah dan urusan publik Monsanto. 

Seorang ahli di bidang bioteknologi tanaman dari Departemen Pertanian juga diundang 

untuk bergabung dalam kampanye tersebut. Suthep Wongbutrsri, 48, seorang petani 

jagung dari daerah Nong Ta Kien, Sa Kaew mengatakan ia menikmati presentasi benih 

jagung GMO tetapi dia merasa perusahaan tidak menceritakan keseluruhan dari benih 

tersebut. Monsanto menyatakan mereka para petani bisa mendapatkan lebih banyak 

uang dengan pertumbuhan jagung GMO yang tahan terhadap herbisida. Oleh karena 

petani tidak harus menghabiskan uang mereka untuk membeli bahan kimia. Tapi 

petani-petani tersebut yang datang pada kampanye benih GMO yakin bahwa mungkin 

apa yang dijanjikan dan dipromosikan Monsanto tidak mengarah kesana saja. Mereka 

percaya ada efek negatif yang tumbuh pada benih-benih GMO tersebut yang 

perusahaan tidak memberitahu kami.68  

                                                           
68 The Nation (Thailand), Loc, Cit 
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ISAAA (International Secvice for the Acquistion of Agri-Biotech Application) 

sebuah jasa internasional untuk pengelolaan bioteknologi menyatakan diri sebagai 

koperasi nirlaba yang memiliki tujuan membantu petani miskin untuk dapat mengambil 

kesempatan baru guna memperbaiki kehidupan mereka melalui penyebaran 

bioteknologi. Sasarannya adalah Amerika Selatan, Afrika dan Asia. Jika ditelusuri 

kebelakang dengan dilihat dari tujuannya, terdapat beberapa jajaran aktor atau 

perusahaan-perusahaan yang meminta produknya untuk didistribusikan dan dijual pada 

pada para petani di negara berkembang.69 ISAAA didukung oleh Monsanto, Novartis, 

AgrEvo, Pioneer Hi-Breed, Schering dan Cargill. Nama-nama tersebut adalah beberapa 

perusahaan yang juga bergerak dalam bisnis rekayasa genetik. Koorperasi ini tidak 

hanya mendukung penerapan bioteknologi disektor pertanian, tapi juga masuk kedalam 

berbagai pemerintahan yang mendukung pengenalan teknologinya di negara 

berkembang seperti Thailand.  

 

2.2.2. Dampak Negatif Monsanto 

Monsanto meberikan bantuan untuk petani-petani miskin di negara dunia 

ketiga. Mereka melakukan pembiayaan pada serangkaian kebutuhan pertanian mulai 

dari kredit mikro sampai dengan distribusi teknologi pertanian ke desa-desa. Upaya ini 

dilakukan Monsanto untuk membuka pasar barunya dikawasan tersebut. Di Thailand, 

Monsanto bekerjasama dengan LSM besar yaitu PDA (Population and Community 

                                                           
69 Delforge, Op. Cit, hal 71. 
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Developmen Association) yang bergerak pada pemusatan kesejahteraan warga 

menegah kebawah di Thailand. Tujuan kerjasama itu adalah untuk mempromosikan 

industri pertanian Monsanto di negara tersebut. Organisasi Biothai and Pesticide 

Action Network merespon kabar kerjasama tersebut. Mereka mengaskan bahwa 

kerjasama tersebut akan memberikan sebuah jalan dan akses yang besar bagi Monsanto 

untuk menyebar luaskan produk-produknya pada para petani kecil di Thailand. 

Monsanto mengincar kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar bagi petani dan ini 

juga merupakan strategi yang dipakai oleh perusahaan multinasional untuk menjerat 

petani dengan produk-produk dasar dan pokok, kemudian memulai sebuah siklus yang 

berakhir pada ketergantungan, hutang dan kerusakan lingkungan.70 

Dari segala hal yang telah dilakukan Monsanto di Thailand yang membuat 

petani-petani merasa terancam adalah dengan adanya paten-paten yang dimiliki oleh 

Monsanto terhadap bibit-bibit tanaman. Paten teknologi terminator merupakn sebuah 

alat bagi Monsanto untuk mengendalikan para petani. Consulative Group on 

International Agricultural Research (CGIAR) adalah jaringan pusat penelitian 

agrikultur internasional yang menyatakan bahwa, jika tanaman tidak lagi secara alami 

menghasilkan bibit maka dunia pertanian akan menyaksikan suatu pemiskinan 

keanekaragaman hayati.71 Keanekaragaman hayati adalah sebuah unsur yang sangat 

tidak mungkin dileapas dari keberlangsungan hidup manusia. Sistem pangan dan 

kesehatan makhluk hidup sangat bergantung pada hal tersebut. Pemahaman 

                                                           
70 Ibid, hal 70.  
71 Ibid, hal, 28. 
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bioteknologi akan melepaskan ketergantungan pada keanekaramanan hayati dan 

menggantikan proses tersebut adalah sebuah pemahaman yang sangat salah.  

Perusahaan Monsanto dan perusahaan multinasional lain yang juga bergerak di 

bidang bioteknologi telah melakukan kerjasama yang kuat dengan bank-bank 

pembangunan dunia, agen-agen PBB, pemerintahan negara maju, lembaga-lembaga 

penelitian, organisasi dana besar dan agen-agen independen untuk mempromosikan 

pertanian bioteknologi dan benih-benih GMO di negara berkembang.72 Jaringan kerja 

mereka mulai dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development 

Bank (ADB), dan organisasi pangan dan pertanian PBB atau Food Argriculture 

Organization (FAO) melalui lembaga-lembaga penelitian seperti lembaga penelitian 

beras International Rice Research Institute (IRRI) sampai dengan pemerintahan tingkat 

nasional yang mana tokoh-tokoh kinci dan lembaga penelitian menjadi target pelatian 

dan kerjasama pendanaan mereka.73 Lembaga kunci mereka di wilayah Asia adalah 

ISAAA. ISAAA membangun citra sebagai perantara yang jujur dengan tugas 

membantu terbangunnya kerjasama bioteknologi antara sektor swasta di negara-negara 

maju dan sektor public dinegara-negara berkembang. Dalam melakasanakan tugas 

tersebut lembaga ini langsung mendapat ukungan oleh perusahaan bioteknologi seperti 

Monsanto, Syngenta dan AgrEvo. Tidak ketinggalan juga USAID dan Yayasan 

                                                           
72 Down To Earth, Lembaga-lembaga Keuangan Internasional Bersekutu dengan Swasta Untuk 

Promosi Tanaman Transgenik (Genetically Modified organism) GMO Diakses 

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/lembaga-lembaga-keuangan-internasional-lki-

bersekutu-dengan-swasta-untuk-mempromosikan-tanaman pada 23 Februari 2017 14:25 wib. 
73 Down To Earth, Loc, Cit 

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/lembaga-lembaga-keuangan-internasional-lki-bersekutu-dengan-swasta-untuk-mempromosikan-tanaman
http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/lembaga-lembaga-keuangan-internasional-lki-bersekutu-dengan-swasta-untuk-mempromosikan-tanaman
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Rockefeller di Amerika Serikat. Sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh koalisi 

LSM-LSM di Asia tenggara tentang kegiatan ISAAA tersebut bahwa melalui 

dukungan dan pembentukan elit-elit lokal, ISAAA bertugas memperlancar agenda 

yang ditetapakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan mengatasnamakan 

masyarakat miskin di Asia. 

Terdapat beberpa cara lain yang lebih halus dilakukan oleh ISAAA untuk 

mengembangkan pertanian bioteknologi. Menurut informasi dari salah satu LSM di 

Inggris GeneWatch, Monsanto juga terlibat dalam kampanye skala global untuk 

mempromosikan benih GMO dengan memperngaruhi proses pemilihan para ilmuwan 

untuk menjadi anggota berbagai Komite Ilmiah Internasional. Dalam sebuah laporan 

internal perusahaan yang dibocorkan pada GeneWatch terungkap sebuah cara dimana 

perusahaan tersebut berusaha mempromosikan pandangan-pandangan mereka melalui 

orang-orang yang dianggap sebagai ilmuwan independen. Selain itu, mereka juga 

berupaya mendapatkan pengaruh dengan para pembuat kebijakan didalam departemen 

pemerintahan negara-negara berkembang tersebtut.74 

Keterlibatan Bank Dunia sangat disesalkan oleh petani dan penggerak-

penggerak di berbagai LSM. Keperihatinan mereka dengan adanya Bank Dunia pada 

perusahaan-perushaan bioteknologi tersebut mendorong tekanan yang berlebih pada 

pemerintahan negara-negara yang tebelit dengan hutang untuk mengadopsi kebijakan-

kebijakan pertanian nasional yang memberi peluang pengembangan pertanian biotek 

                                                           
74 Down To Earth, Loc, Cit 
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dan tanaman-tanaman GMO. Monsanto mengklaim bahwa tanaman-tanaman GMO 

dapat meningkatankan prosduksi dan meningkatkan hasil pangan lebih besar dari lahan 

yang ada. Mereka mengatakan pula bahwa tanaman-tanaman transgenik atau GMO 

memiliki sifat keberkelanjutan secara lingkungan. Argumentasinya, lahan yang 

diguanakan untuk penanaman tidak perlu diperluas, dengan demikian praktek ini akan 

mengurangi perusakan hutan dengan tidak tersentuhnya kawasan hutan. Selain itu 

tanaman tersebut direkayasa secara genetik untuk menahan pemyakit-penyakit yang 

terdapat dalam tanaman, sehingga mengurangi kebutuhan terhadap pestisida dan 

insektisda kimia. Kesimpulan logisnya menurut industri tersebut adalah praktek 

tersebut akan menjadi jalan keluar terbaik terhadap masalah pasokan pangan secara 

global serta kemiskinan melalui intensifikasi pertanian melalui penerapan tanaman 

bioteknologi. 

Apa yang terjadi kemudian adalah penerapan pola pikir dan argumentasi yang 

berkahir pada kontrol pemasokan pangan dunia oleh segelintir perusahaan 

multinasional yang mengatasnamakan pangan global. Kalangan LSM justru 

mempersoalkan asumsi-asumsi dasar tentang kemiskinan dan konsep keberlanjutan 

dibalik argument-argumen yang dilontarkan oleh industri bioteknologi. Bahwa 

kemiskinan yang ada dan terjadi sekarang, berakar pada maslah struktur sosial, politik 

dan ekonomi, seperti ketiadaan kepastian dimana petani bernaung. Oleh karena itu 

jalan keluar yang dikemukakan oleh industri bioteknolgi menjadi tidak layak. Bahaya 

dari penerapan bioteknologi terhadap para petani adalah sama seperti dalam penerapan 

revolusi hijau pada tahun 1970-an. Para petani akan semakin kehilangan otonomi lebih 
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besar dan akan semakin tersingkirkan. Proses pembuatan keputusan atau kebijakan 

yang ada dalam tanaman GMO terjadi dari atas kebawah atau top-down. Proses 

penentuan benih-benih apa saja yang perlu direkayasa ditentukan sendiri oleh 

peprusahaan tersebut. Sedangkan penentuan apakah benih-benih tersebut perlu ditanam 

ditentukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat 

lokal. Model pembangungan berkelanjutan yang sesungguhnya dan proses 

pengentasaan kemiskinan haruslah dimulai dari bawah atau bottom-up. Dengan 

demikian proses pertama adalah menanyai terlebih dahulu kepada para petani apa saja 

yang menjadi masalah-masalah utama mereka dan bagaimana jalan keluar yang 

menurut mereka layak untuk diambil. 

Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihambat. Adanya perusahaan-

perusahaan yang mengahsilkan penemuan baru tentang benih merupakan sebuah 

contoh yang nyata. Memang dapat dirasakan bahwa dengan adanya teknologi yang 

menghasilkan GMO tersebut sangat realistis apabila dilihat dari kampanye dan 

tujuannya, yaitu menciptakan terobosan baru tentang hasil dari sebuah tanaman yang 

semakin besar dari pada tanaman yang melalui proses alam. Munculnya benih dengan 

kualitas baik dan tahan pada hama merupakan impian para petani diseluruh dunia. 

Sehingga mengurangi kehawatiran dan pengeluaran petani untuk membeli pembasmi 

hama. Hasil panen yang melimpah dari tanaman GMO juga merupakan harapan bagi 

para petani. Janji Monsanto yang mengatakan akan membangkitakan kedaan pertanian 

yang menghasilakan panen yang lebih dari hasil panen yang semestinya membuat 

petani tergoda untuk beralih pada produk-produk GMO. Akan tetapi dari semua 
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kampanye dan hasil dari berbagai uji coba diseluruh penjuru dunia yang dilakukan 

Monsanto, terungkap bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah mengontrol keadaan 

pangan dunia melalui GMO dan herbisida Roundup. Hasil panen yang mengecewakan 

dengan terjadinya gagal panen, matinya tanaman-tanaman akibat penggunaan herbisisa 

Roundup adalah bukit bahwa Monsanto hanya memberikan dampak buruk pada 

insdustri pertanian. Kebohongan dan monopoli yang mereka lakukan hanya akan 

membuat petani menderita apalagi dengan adanya paten-paten Monsanto pada 

tanaman-tanaman yang mereka klaim adalah hasil dari laboratorium mereka.  


