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BAB III 

GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT THAILAND 

3.1. Gambaran Gerakan Perlawanan 

Sebuah aksi perlawanan muncul karena ada sebuah ketidakadilan yang terjadi 

dalam sebuah masyarakat atau negara. Gerakan perlawanan petani dan masyarakat 

terhadap Monsanto merupakan sebuah aksi nyata perlawanan terhadap kapitalisme 

global melalui sebuah usaha pendominasian sektor pertanian atau pangan melalui benih 

rekayasa genetik atau GMO. Gerakan perlawanan ini muncul karena petani dan 

masyarakat Thailand tidak mau dibodohi begitu saja oleh Monsanto dengan teknologi 

yang mereka bawa dengan mengatasnamakan kebutuhan pangan global. Aksi 

perlawanan terhadap Monsanto merupakan sebuah gerakan global yang terjadi akibat 

kebohongan dan penipuan Monsanto melalui produknya GMO. Gerakan perlawanan 

yang terjadi mencakup elemen-elemen masyarakat yang terdiri dari petani, LSM dan 

akademisi. March Against Monsanto merupakan aksi global yang serentak dilakukan 

setiap tahun pada bulan Mei di seluruh penjuru dunia. Aksi yang dilakukan karena 

mereka merasa bahwa rekayasa genetik tidak sejalan dengan kebutuhan pertanian di 

negara dunia ketiga. Varietas transgenik yang diperdagangkan saat ini oleh Monsanto 

diciptakan untuk dipakai para petani di negara industri.

Tanaman modifikasi yang tahan terhadap herbisida menempati tiga perempat 

bagian dari tanah-tanah yang ditanami GMO di berbagai kawasan dunia. Tetapi 
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ketahanan tanaman terhadap herbisida jarang memberikan manfaat pada negara-negara 

dunia ketiga. GMO membawa sebuah jalan baru pada pertanian dunia yang cendrung 

lebih berbahaya dengan mencipatakan kepanikan dan keresahan yang meluas. Pemilik 

sumber daya terpusat pada terlalu banyak teknologi dan berkolaborasi dengan hak 

istimewa bernama “paten”.75 

Gambar 3.1: Aksi masa di Eropa sumber: www.march-against-monsanto.com 

 

3.1.1. Faktor Munculnya Gerakan Perlawanan 

Terdapat beberapa faktor penyebab dalam munculnya gerakan perlawanan 

masyrakat Thailand terhadap Monsanto. Adapun beberpa penyebabnya sebagai 

berikut: 

                                                           
75 Delforge, Op. Cit, hal 208. 
 

http://www.march-against-monsanto.com/
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3.1.1.1. Produk GMO 

Monsanto meramalkan hal yang buruk kedepan 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 pada hal-hal yang kurang baik 

dan menyumbang kehancuran pada keanekaragaman hayati serta lingkungan sebagai 

basis utama pangan dunia. Saat ini Monsanto telah mengklaim produksi benih GMO 

milik mereka mencapai 88% sudah ditanam di kawasan negara-negara berkembang 

Asia Tenggara terutama Thailand.76 Permasalahan utama dari produk GMO adalah 

tidak sesuai dengan keadaan pertanian Thailand yang sangat tradisional dengan 

memanfaatkan keanekaragam hayatiyang ada dalam melakukan proses bercocok 

tanaman yang sangat bertolak belakan dengan teknologi yang di bawa oleh Monsanto 

melalui benih GMO. Terutama pada apa yang akan kita konsumsi selanjutnya.   

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.77 Teknologi terminator 

                                                           
76 Ibid, Hal. 204-205 
77 Delforge, Op. Cit, hal 26. 
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milik Monsanto tersebut adalah sebuah perwujudan dari kapitalisme yang benar-benar 

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. 

Dalam usaha kerasnya menaklukan pasar baru, Monsanto telah melepaskan ke 

ladang-ladang petani diseluruh dunia tanaman-tanaman modifikasi yang sangat kurang 

dikenal dan layak uji. Benih-benih yang terdapat di Thailand terdiri dari benih padi, 

jagung dan kapas yang sudah muai banyak tersebar diladang-ladang petani.  Dampak 

yang diakibatkan oleh tanaman-tanaman modifikasi tersebut atau GMO sangat 

mengganggu pada keseimbangan alam dan kesehatan dunia. Beberapa hal tersebut 

yang menjadi faktor munculnya perlawanan terhadap Monsanto oleh masyarakat. 

Sehingga memunculkan gerakan-gerakan bersama antara petani, LSM dan akademisi 

untuk satu suara melawan dan mengusir Monsanto beserta produk-produknya dari 

Thailand. Teknologi yang dikembangkan oleh Monsanto dirasa tidak cocok dan sangat 

jauh dari harapan petani Thailand.   

3.1.1.2. Pembentukan Pusat Bioteknologi Nasional 

Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, telah mengisyaratkan kebijakan lain. 

Pada bulan Januari 2004, melaluli Menteri Pertanian Thailand Somsak Thepsuthin 

dengan menyusun rencana nasional untuk posisi Thailand sebagai pusat bioteknologi 

regional, dengan tujuan mempromosikan munculnya lebih dari 100 perusahaan 
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bioteknologi baru yang akan dibentuk  dan berbasis di Thailand. Rencana ini akan ada 

pengambilan keputusan “clear policy” terhadap GMO pada akhir tahun 2004.78  

Para ilmuwan dan akademisi yang peduli dan mengkhususkan diri di bidang 

bioteknologi, pertanian, makanan, lingkungan dan pembangunan mendukung aksi 

protes dan mendesak pemerintah Thailand untuk mempertimbangkan keputusan 

tersebut. Ada literatur akademis79 yang menunjukkan bahwa terbukti benih hasil 

bioteknologi unggul lebih tinggi dari pada benih hasil proses alami, tetapi benih 

gtersebut juga memiliki dampak negatif pada ekologi, sosial, kesehatan dan dampak 

ekonomi.80 Pemerintah Thailand melihat ini sebagai sebuah tantangan yang dihadapi 

bioteknologi di tahun-tahun kedepan, tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

tetapi juga berhubungan dengan masalah kebijakan publik dan persepsi publik. 

Thailand telah menempatkan banyak upaya dalam memastikan bahwa bioteknologi 

dapat dipraktekkan dalam sistem pertanian secara berkelanjutan yang aman. Melalui 

konsultasi dengan mitra internasional, pemerintah telah menempatkan infrastruktur dan 

kapasitas yang diperlukan untuk mendukung suara, kebijakan dan kerangka peraturan 

yang berlaku.81 

                                                           
78 Ibid, hal, 73 
79 Michael Antoniou, 2012, GMO Myths and TruthsVersion 1.1, London, Earth Open Source, hal 8. 
80 An open letter to the Prime Minister of Thailand from concerned scientists and academics around 
the world regarding the open-field testing and commercialisation of genetically modified crops in 
Thailand diakses melalui http://www.biothai.org/node/259 pada 23 April 2017 pukul  16:45 wib. 
81 Dr. 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, Hal 3 
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Dibawah sistem paten atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki, Monsanto 

memungkinkan mereka untuk melakukan monopoli atas benih rekayasa genetika dan 

petani dipaksa untuk membayar harga yang mahal untuk benih paten ini dan berarti 

Thailand harus menanggung resiko kehilangan pasar ekspor karena ada kecenderungan 

konsumen global yang menolak hasil dari tanaman yang mengandung GMO. Ancaman 

dampak negatif terhadap lingkungan dan risiko kontaminasi juga menunjukkan bahwa 

tanaman biotekologi akan melemahkan potensi Thailand dalam mengembangkan 

praktek-praktek pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik. 

3.1.1.3. Rancangan Undang-undang Biosafety Bil  

Draft Biosafety Bill adalah sebuah rancangan undang-undang yang syarat akan 

kepentingan Monsanto di dalamnya. RUU tersebut dikhawatirkan oleh masyarakat 

akan membuat ketergantungan terhadap sistem pangan yang dibawa oleh Monsanto. 

Seperti halnya proses pertanian harus menggunakan benih GMO dan penggunaan 

teknologi-teknologi lain Monsanto seperti pembasmian hama mengguanakan herbisida 

RoundUp Ready. Dari hal-hal tersebutlah perlahan Monsanto mengontrol sistem 

pangan Thailand dengan mudah dan terdapat legalitas dari pemerintah melalui Draft 

Biosafety Bill tersebut. Apa yang dilakukan oleh Monsanto merupakan upaya 

penguasaaan rantai makanan yang berbahaya bagi kelangsungan pertanian, dengan 

paten-paten terhadap benih-benih hasil bioteknologi yang mereka miliki semakin 

mereka bebas memonopoli atas keseluruhan segmen di pasar. Posisi monopoli yang 

dilakukan memberikan kekuatan tak terbatas pada perusahaan untuk membuat hukum 

atas pangan dan untuk membengkakkan harga produk-produk milik mereka. 
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Adapun beberapa poin yang terdapat dalam Draft Biosafety Bill sebagai berikut, 

Pada bagian A dalam Draft Biosafety Bill tentang produksi dan perdagangan 

menjelaskan bahwa Monsanto diizinkan untuk melakukan percobaan penanaman benih 

dan penggunaan herbisida Roundup. Pada bagian B Draft Biosafety Bill dijelaskan 

secara detail benih-benih apa saja yang akan diberikan izin untuk dilakukan percobaan. 

Pada bagian B Produksi Komersial, dijelaskan benih yang akan di komersialkan yaitu 

kapas Bt, jagung Bt, dan Roundup Ready jagung.82 Dari kutipan bagian Draft Biosafety 

Bill tersebut yang menjadi alasan muncunya aksi masyarakat melawan Monsanto di 

Thailand. Kadulatan pangan yang sesungguhnya menjadi ancaman apabila Draft 

Biosafety Bill benar-benar disahkan dan menjadi sebuah aturan baku bagi sistem 

pangan di Thailand. 

 

3.1.2. Aktor Gerakan Perlawanan 

Pemerintah Thailand sedang melakukan upaya pertimbangan untuk pengujian 

terbuka dan komersialisasi benih GMO yang menimbulkan kekhawatiran dari Dewan 

Tani Nasional Thailand dan lebih dari tiga belas kelompok masyarakat sipil, 

diantaranya adalah Alternativ Agriculture Network, The Confederation of Consunmer 

Organisation, Thailand Organic Trade Association, Green Peace Asia Tenggara, 

BioThai Foundation dan beberapa kelompok lainya. Kelompok-kelompok tersebut 

                                                           
82 Rey Santella, Agricultural Attache ,Thailand Agricultural Biotechnology Annual 2013, hal, 1 
diakses melalui 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annua
l_Bangkok_Thailand_8-16-2013.pdf pada 15 April 2017 pukul 11:54 wib. 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Bangkok_Thailand_8-16-2013.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Bangkok_Thailand_8-16-2013.pdf
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adalah sebagian dari LSM atau lembaga sewadaya masyarakat yang ada di Thailand 

dan peduli akan kelangsungan pangan di negaranya. 

Pada tanggal 30 Oktober 2014, aliansi petani dan kelompok masyarakat sipil 

mengajukan surat kepada Perdana Menteri Thailand untuk mendesak pertama, 

menghentikan pemerintah dari perijinan pengujian terbuka bidang benih GMO sampai 

Thailand melewati undang-undang Keamanan Hayati. Kedua, membentuk komite 

nasional di bawah The National Economic and Social Development Board (NESDB) 

untuk mengembangkan strategi nasional dalam mempromosikan pertanian 

berkelanjutan dan pertanian organik yang melibatkan perwakilan dari pemegang 

saham, terutama jaringan petani, organisasi sipil dan non-profit, sebagai pihak terkait 

di sektor swasta. Pada hari yang sama kelompok tani juga mengajukan surat berisi 

kekhawatiran yang sama dan tuntutan ke Gubernur Provinsi di sebelas provinsi lain di 

seluruh negeri seperti di Chiang Mai, Mahasarakham, Khon Kaen, Yasothon, Surin, 

Nakhon Sawan, Supanburi, Chachoengsao, Chantaburi, Songkhla, dan Pattalung.83 

 

3.1.3. Tuntutan Terhadap Pemerintah 

Pada 13 November 2014 tepat pagi hari di depan gedung pemerintahan, 

sekelompok masa dengan jumlah sekitar 150 orang bergabung untuk menolak Draft 

                                                           
83 BioThai, An open letter to the Prime Minister of Thailand from concerned scientists and academics 
around the world regarding the open-field testing and commercialisation of genetically modified crops 
in Thailand diakses dalam http://www.biothai.org/node/259 pada 18 Maret 2017 pukul 21:22 wib. 

http://www.biothai.org/node/259
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Biosafety Bill.84 Mereka semua tergabung menjadi satu dari beberapa organisasi 

masyarakat sipil yang dipimpin oleh Alternative Agriculture Network, Food Security 

Network, FTA Watch untuk mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Jenderal 

Prayuth Chan-ocha, menentang RUU GMO yang menurut mereka rancangan itu hanya 

akan menguntungkan perusahaan multinasional Monsanto. Mereka juga datang untuk 

meminta pemerintahan Thailand untuk tidak bergabung dengan Trans Pacific 

Partnership (TPP) yang mana akan membawa bibit GMO serta sebuah monopoli yang 

berdampak panjang akibat perluasan monopoli dan paten atau hak kekayaan intelektual 

perusahaan.85 

Sebelum mengirimkan surat itu, kelompok masyarakat sipil dan organisasi 

tersebut melakukan aksi simbolis untuk menandai aksi mereka hari itu. Peserta aksi 

pria mengenakan jaket setelan jas hitam, celana militer dan sepatu bot serta memakai 

topi petani dengan diberi dicat bendera Amerika, kemudian mereka mulai 

mengeluarkan produk pertanian lokal yang melambangkan dampak apabila Draft 

Biosafety Law akan menghancurkan makanan, kedaulatan dan ketahanan pangan kita. 

Setelah aksi simbolik kemudian peserta aksi melakukan orasi dengan  membuat  

                                                           
84 Draft Biosafety Bill adalah RUU yang akan menaungi dan mengatur tanaman bioteknologi atau 
GMO Monsanto. 
85 BioThai, The movement to oppose Big Business’ draft GMO Bill has begun again. Will this be the 
last time? diakses dalam http://www.biothai.org/node/1364 pada 15 Maret 2017 pukul  10:29 wib. 

http://www.biothai.org/node/1364
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Gambar 3.2 Aksi simbolis petani Thailand. Sumber: www.Biothai.org 

pernyataan dan menjelaskan mengapa mereka tidak setuju dengan draft GMO Bill. 

Mereka melihat bahwa ada kecenderungan pemerintah yang akan membawa Thailand 

menuju perjanjian TPP, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil termasuk, 

Alternative Agriculture Network, Food Security Network and FTA Watch, Consumer 

Foundation, AIDS Access Foundation, Biothai Foundation, Sustainable Agriculture 

Foundation Thailand, ThaiPlus.Net (TNP +), Alcohol Indsutry Watch dan Healthy 

Forum mengajukan surat keberatan mereka kepada Suksawasdi Suwannawongse yaitu 

Kepala Penghubung Publik di gedung pemeritahan sebagai wakil dari pemerintah.86 

Suksawasdi memberitahu kelompok yang berdiri di depan gedung pemerintahan bahwa 

dia akan mengirimkan surat kepada Sekretaris Perdana Menteri, Departemen 

Perdagangan, Departemen Pertanian dan Koperasi, dan unit pemerintah terkait lainnya. 

                                                           
86 BioThai, Loc, Cit 

http://www.biothai.org/
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Berikut adalah ringkasan dan kutipan dari isi surat keberatan yang diberikan 

oleh para peserta aksi kepada pemerintah:87 

Permintaan Kepada Jenderal Prayuth Chan-ocha, Perdana Menteri Thailand untuk 

Menunda mengirimkan Draft Biosafety Bill untuk dipertimbangkan di DPR Nasional 

Thailand dan untuk tidak bergabung dengan TPP. 

Sejak draft Biosafety Bill diserahkan untuk dipertimbangkan pada Kabinet, Sekretaris 

Kabinet telah meminta pendapat dari berbagai instansi pemerintah yang berbeda. Jika 

Kabinet menyetujui RUU tersebut, itu akan diajukan untuk pertimbangan kepada DPR 

Nasional. 

 Alternative Agriculture Network, Food Security Network dan kelompok 

masyarakat sipil di bawah ini, yang merupakan aliansi dari petani dan LSM yang telah 

mengikuti perkembangan ketentuan RUU sejak tahun 2001, khawatir bahwa rancangan 

undang-undang ini memiliki kelemahan yang sangat serius. Adapun isi dari tuntutan 

terhadap Drat Biosafety Law para peserta aksi sebagai berikut: 

1. Dewan Reformasi Nasional Thailand mengeluarkan resolusi untuk menarik RUU 

ini dari pertimbangan pada tanggal 22 Juli 2015, karena RUU ini terburu-buru 

diajukan untuk dipertimbangkan pada jalur cepat dan berisi klausul yang akan 

memungkinkan perusahaan benih untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan 

meninggalkan dampak atau kerusakan yang disebabkan oleh tanaman 

GMO. Mereka juga menyatakan bahwa itu tidak dapat diterima karena RUU ini 

                                                           
87 BioThai, Loc, Cit 
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dan proses pembuatannya tidak partisipatif dan tidak berusaha untuk menyertakan 

berbagai sektor yang akan dibebani dengan tanaman dampak GMO.  

2.  RUU yang sedang diajukan untuk dipertimbangkan oleh Kabinet masih memiliki 

keraguan berikut kelemahan serius yang akan membawa dampak negatif yang 

sangat besast pada keamanan pangan, mata pencaharian petani, akan menyebabkan 

hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak prospek ekonomi untuk ekspor 

Thailand dari pertanian dan produk makanan: 

2.1. RUU tersebut berusaha untuk memungkinkan tanaman GMO tanpa 

memperdulikan prinsip yang bersifat kehati-hatian. Ini adalah prinsip utama 

dari Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Prinsipnya adalah ada 

untuk melindungi terhadap risiko panjang konsumsi GMO, untuk menjaga 

sumber daya dan dampak potensial terhadap perekonomian dan masyarakat 

Thailand. 

2.2. RUU tersebut akan membuka pintu pada perusahaan multinasional agar dapat 

mengembangkan dan menanam benih GMO tanpa pembatasan dan tanpa 

memastikan bahwa mereka harus bertanggung jawab ketika kerusakan muncul 

dari benih GMO. 

2.3.  RUU tersebut berusaha untuk memungkinkan pengujian penanaman secara 

terbuka benih GMO. Ini akan berisiko pada kontaminasi hasil panen GMO 

pada tanaman non-GMO atau organik yang akan membuat sulit untuk ekspor 

komoditas pertanian Thailand. 
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2.4. Biji Pertanian akan ditempatkan di tangan industri pertanian raksasa. Petani 

tidak akan diizinkan untuk mengumpulkan benih untuk ditanam kembali di 

musim tanam depan dan petanu harus membeli benih baru di setiap musim 

tanam baru. Petani tidak akan dapat lagi mengembangkan varietas mereka 

sendiri yang sudah mereka lakukan secara tradisional untuk memulai kembali 

masa tanam. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak petani dan bahkan 

akan memperburuk keadaan mereka saat ini.88 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini mendesak untuk mempertimbangkan 

beberapa tindakan sebagai berikut: 

Menghentikan proses pertimbangan rancangan Biosafety Bill di Kabinet. 

 Untuk meninstruksikan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup untuk mengkonsultasikan Draft Biosafety Bill dengan para petani kecil, 

kelompok masyarakat sipil, akademisi independen dan pelaku bisnis yang 

mungkin terkena dampak oleh ketentuan-ketentuannya. RUU perlu diubah 

sehingga berisi prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap dampak ekonomi 

dan sosial, dibutuhkan pemamahan akan sebuah kerusakan yang tepat dan 

pembayaran ganti rugi sesuai dengan Polluter Pays Principle, perlindungan 

terhadap kontaminasi yang akan berdampak negatif pada sektor pertanian 

organik dan sumber daya hayati. Partisipasi semua sektor diperlukan untuk 

memberikan masukan untuk RUU ini. 

                                                           
88 BioThai, The movement to oppose Big Business’ draft GMO Bill has begun again. Will this be the 
last time? diakses dalam http://www.biothai.org/node/1364 pada 15 Maret 2017 pukul 10:50 wib. 

http://www.biothai.org/node/1364
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 Selama disana ada Biosafety Bill, kami meminta pemerintah mengeluarkan 

arahan untuk unit pemerintah terkait dalam mengambil pendekatan yang 

ditetapkan dalam Resolusi Kabinet pada 25 Desember 2007 tentang pemberian 

izin uji eksperimental tanaman GMO, seperti suara aklamasi yang 

direkomendasikan oleh kelompok kerja untuk mempelajari pendekatan dan 

memperkenalkan GMO dan produk GMO ke Thailand pada 23 Desember 2014. 

Perizinan uji eksperimental tanaman GMO di lapangan terbuka dan risiko uji 

coba komersial memaksakan dampak negatif pada petani kecil, petani organik, 

ekspor, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan negara, mengingat bahwa 

lebih dari 16 negara di Uni Eropa telah mengumumkan larangan budidaya 

tanaman GMO dan sebagian besar konsumen di Eropa dan lebih dari setengah 

orang Amerika menolak makanan yang dibuat dengan bahan-bahan GMO.89 

 Selain itu, selama sektor bisnis ekspor mendorong pemerintah untuk 

mempertimbangkan bergabung dengan Trans-Pacific Strategic Economic 

Partnership (TPP) dengan mengklaim bahwa Thailand mungkin ketinggalan 

sebuah kesempatan dan akan kehilangan pada manfaat perdagangan kami ingin 

menarik perhatian pemerintah untuk fakta bahwa dalam perjanjian perdagangan 

yang disebutkan di atas ada klausul yang akan memaksa Thailand untuk 

menerima liberalisasi tanaman GMO dan membuka pintu untuk monopoli 

benih oleh perusahaan-perusahaan pertanian. Kami menyerukan kepada 

                                                           
89 BioThai, Loc, Cit 
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pemerintahan Jenderal Prayuth Chan-ocha untuk menangguhkan pertimbangan 

masalah ini sampai Thailand memiliki konstitusi sepenuhnya demokratis dan 

pemerintahan terpilih.90 

 

3.2. Strategi Gerakan yang Dilakukan 

Gerakan perlawanan ini memanfaatkan akses media yang begitu cepat dan 

tepat. Melalui media masa dan media sosial saat ini sebuah pemberitaan atau aksi yang 

terjadi di berbagai penjuru dunia sangat cepat di dengar oleh seluruh masyarakat dunia. 

Srtategi dan usaha yang dilakukan gerakan perlawanan ini mencerminkan terjadinya 

Gerakan Sosial Baru (GSB). Gerakan sosial baru pada dasarnya meletakkan konsepsi 

ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat tengah mengalami penciutan ruang 

sosialnya dari kontrol negara. Negara dan pasar dilihat sebagai dua institusi yang 

sedang menerobos masuk ke dalam aspek kehidupan warga.91 Hal tersebut yang 

membuat masyarakat jadi tidak memiliki kekuatan di negaranya sendiri. Oleh sebab itu 

GSB membangkitkan isu pertahanan diri komunitas dan masyarakat guna memberikan 

perlawanan dengan meningkatnya ekspansi aparatus negara, agen-agen pengawasan 

dan kontrol sosial.92 Secara umum GSB merespon isu-isu yang bersumber dari 

masyarakat sipil. Mereka menargetkan domain sosial masyarakat sipil dari pada 

perekonomian atau negara, membangkitkan isu-isu berhubungan demoralisasi struktur 

                                                           
90 BioThai, The movement to oppose Big Business’ draft GMO Bill has begun again. Will this be the 
last time?diakses dalam http://www.biothai.org/node/1364 pada 15 Maret 2017 pukul 10:50 wib. 
91 Singh, Op. Cit, Insist Press, Hal. 18 
92 Ibid 

http://www.biothai.org/node/1364
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kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan 

identitas kolektif.93 Pada akhirnya dimasa sekarang ini transformasi dan konstruksi diri 

adalah sesuatu yang tidak terbatas. Akibatnya bentuk-bentuk aksi dan gerakan sosial 

menjadi plural, menapaki banyak jalur, mencita-citakan beragam tujuan dan 

menyuarakan beraneka kepentingan.94 

3.2.1. Media Massa Sebagai Media Advokasi 

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan oleh Alain Touraine dan Cohen 

pergerakan dan penyampaian informasi tentang gerakan melawan Monsanto tidak  

hanya melalui aksi turun kejalan seremepak seluruh dunia saja, melainkan juga melalui 

sistem informasi yaitu media massa. Munculnya teknologi yang semakin 

mempermudah manusia untuk mendapatkan akses informasi, sangat dimanfaatkan  

Gambar 3.3 GM Watch update Sumber: www.gmwatch.org 

                                                           
93 Jean Cohen, 1985, Strategy of Identity : New Theoritical Paradigms and Contemporary Social 
Movements, Social Research,  Vol. 52, Hal. 667 
94 Ibid, Hal. 22 

http://www.gmwatch.org/
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dengan baik oleh aktor-aktor pergerakan untuk menyampaikan usaha mereka dalam 

melawan Monsanto.Terbukti melalui situs resmi dan berita online pemberitaan 

keburukan tentang produk Monsanto dan perlawanan  dipublish dalam situs-situs 

tersebut. Dalam sebuah situs yaitu www.gmwatch.org dengan postingan berjudul 

Biotech Must go Down South or Down and Out/Monsanto-US Active in Thailand. 

Postingan tersebut berisi tentang upaya pemerintah Thailand dalam mengembangkan 

tanaman bioteknologi dan uji coba lapangan dalam penanaman bibit GMO. Upaya 

pemerintah memicu munculnya pertanyaan pada masyarakat apakah tanaman GMO 

benar-benar aman bagi mereka. Karena di beberpa negara Eropa dan Jepang hasil 

tanaman yang mengandung GMO ditarik peredarannya dari pasar mereka, hal ini 

memicu kepanika beberapa kelompok petani yang pernah mengalami permasalahan 

serius saat Jerman mengumumkan larangan ekspor buah kaleng dari Thailand karena 

badan kesehatan Jerman menemukan adanya kandungan GMO dalam buah kaleng 

tersebut. Petani-petani kecil juga menyampaikan keresahannya karena bibit GMO 

Monsanto sangat berbeda jauh dengan tanaman organik alami milik mereka.95 

 Dalam situs lain yaitu www.nwrage.org dengan postingan berjudul Thailand's 

Struggle: Sovereignty or Servitude? Dalam postingan tersebut memberitakan kebijakan 

pemerintah Thailand terhadap GMO masih tidak memiliki kepastian yang jelas. 

Munculnya RUU Biosafety Bill pada akhirnya memunculkan pertanyaan bagi petani,  

                                                           
95 Biotech must go down South or down and out/Monsanto-US active in Thailand, diakses melalui 
http://www.gmwatch.org/news/archive/2004/617-biotech-must-go-down-south-or-down-and-
outmonsanto-us-active-in-thailand-3112004 pada 23 April pukul 10:12 wib 

http://www.gmwatch.org/
http://www.nwrage.org/
http://www.gmwatch.org/news/archive/2004/617-biotech-must-go-down-south-or-down-and-outmonsanto-us-active-in-thailand-3112004
http://www.gmwatch.org/news/archive/2004/617-biotech-must-go-down-south-or-down-and-outmonsanto-us-active-in-thailand-3112004
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Gambar 3.4 NW Rage news. Sumber: www.nwrage.org  

LSM dan kalangan akademisi dengan membuat sebuah surat permohonan pada Pedana 

Menteri Thailand untuk menghentikan pengkajian terhadap rencana Biosafety Bill yang 

pada proses pembentukan nya nanti akan sangat merugikan petani kecil dan masyarakat 

yang berada pada indsutri pangan tersebut.96 

Greenpeace dalam situs resminya www.greenpeace.org juga menyampaikan 

perlwanan mereka dengan judul Stop GMO and Protect Food Sovereignty in Thailand. 

Greenpeace juga menulis pendapat mereka tentang rancangan Biosafety Bill. RUU ini 

merupakan ancaman bagi keanekaragaman hayati Thailand dengan dampak besar yang 

sangat merugikan pada sektor pertanian dan berpengaruh langsung pada petani dan 

eksportir. Dari RUU ini terdapat sebuah celah atau upaya yang memungkinkan 

terjadinya eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan benih multinasional seperti  

 

                                                           
96 Thailand's Struggle: Sovereignty or Servitude?, diakses melalui http://nwrage.org/content/thailands-
struggle-sovereignty-or-servitude pada 19 Maret pukul 10:01 wib. 

http://www.nwrage.org/
http://www.greenpeace.org/
http://nwrage.org/content/thailands-struggle-sovereignty-or-servitude
http://nwrage.org/content/thailands-struggle-sovereignty-or-servitude
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Gambar 3.5 Greenpeace. Sumber: www.greenpeace.org/seasia/  

Monsanto. Greenpeace Asia Tenggara mendesak DPR Nasional Thailand untuk 

mengakhiri pertimbangan lebih lanjut  RUU Keamanan Hayati atau Biosafety Bill dan 

mereka meminta untuk melibatkan petani-petani kecil, akademisi dan LSM untuk 

pengkajian ulang apabila RUU tersebut memang benar akan disahkan.97 

Melalui website bernama www.biothai.org yaitu organisasi pemerhati 

keanekaragaman hayati Thailand juga menuliskan perlawanan nya dengan judul The 

movement to oppose Big Business’ draft GMO Bill has begun again. Will this be the 

last time? Biothai juga menyampaikan pendapat mereka tentang RUU Keamanan 

Hayati atau Biosafety Bill. Mereka menjelsakan dalam websitenya bagaiamana 

                                                           
97 Stop GMO and Protect Food Sovereignty in Thailand, diakses melalui  
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/Stop-GMO-and-Protect-Food-
Sovereignty-in-Thailand/  pada 20 Maret pukul 16:20 wib. 

http://www.greenpeace.org/seasia/
http://www.biothai.org/
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/Stop-GMO-and-Protect-Food-Sovereignty-in-Thailand/
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/Stop-GMO-and-Protect-Food-Sovereignty-in-Thailand/
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terbentuknya aksi yang cukup besar di depan gedung pemerintahan Thailand yang 

   Gambar 3.6 BioThai. Sumber: www.biothai.org  

terdiri dari beberapa LSM, masyarakat dan petani-petani berkumpul  bersama untuk 

menentang adanya Biosafety Bill tersebut. Mereka melakukan aksi simbolis dengan 

membawa hasil dari tanaman-tanaman mereka untuk diletakkan di depan gedung 

sebagai tanda bahwa mereka tida membuthkan tanaman bioteknologi. Mereka juga 

mengenakan atribut topi petani dengan dicat bendera Amerika Serikat sebgai bentuk 

penolakan mereka pada bergabungnya Thailand pada TPP (Trans Pacific 

Partnership).98   

                                                           
98 The movement to oppose Big Business’ draft GMO Bill has begun again. Will this be the last time? 
diakses melalui http://www.biothai.org/node/1364 15 Maret 2017 pukul 10:50 wib. 

http://www.biothai.org/
http://www.biothai.org/node/1364
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Media sosial seperti Facebook juga tidak lepas dari media tempat menyuarakan 

perlawanan. Dari situs Facebook March Against Monsanto saat terjadi demo besar di  

Gambar 3.7 Facebook. Sumber: www.facebook.com/MarchAgainstMonsanto 

Thailand pada tahun 2013, masa demo juga memberikan tuntutan kepada pemerintah 

untuk mengusir Monsanto dari Thailand agar kedaulatan pangan terbebas dari 

bioteknologi atau GMO. 

Pemberitaan melalui media online pada saat ini memang efektif dalam 

menyuarakan sebuah proses seperti aksi perlawanan terhadap Monsanto tersebut. 

Akses yang cepat dan mudah menjadikan media masa sebagai salah satu alat untuk 

menyampaikan ketidakadilan dan keresahan yang terjadi di Thailand. Sesuai seperti 

ciri dari adanya gerakan sosial baru atau GSB adalah munculnya gerakan yang 

http://www.facebook.com/MarchAgainstMonsanto
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terorganisir dari berbagai kalangan yang memiliki satu tujuan yang sama dan 

ketertarikan yang sama atas sebuah isu yang di surakan. Sebab aktor-aktor dari GSB 

tersebut pada garis besarnya berasal dari basis sosial yang luas, tidak terbagi-bagi, 

melintasi kategori-kategori sosial tentang gender, pendidikan, okupasi atau kelas.99 

 

3.2.2. Aksi Protes Aktivis 

Pergerakan masyarakat melawan Monsanto dimulai pada tahun 2004, sebanyak 

300 orang pimpinan organisasi buruh, nelayan, petani dan komunitas masyarakat 

miskin  memutusakan untuk bergabung satu suara demi mentransformasikan politik 

pemerintah Thailand. Solidaritas gerekan buruh ini bernama Assembly of The Poor 

mereka menyuarakan sebuah protes melalui kurang lebih 10.000 orang yang turun 

langsung dan melakukan aksi selama kurang lebih satu bulan di depan kantor 

pemerintah di kota Bangkok.100 Terjadinya gerakan nasional ini adalah dampak dari 

termarjinalkannya masyarakat menengah kebawah yang didominasi oleh para petani, 

nelayan dan buruh. Perwakilan dari masa gerakan tersebut menjeaskan bahwa mereka 

para petani mula-mula berpikir mereka miskin karena takdir dewa, itu merupakan 

sebuah pemahaman dari Budha yang percaya apabila kehidupan saat ini tidak baik 

adalah karena kesalahan yang dilakaukan di kehidupan sebelumnya.101 Akan tetapi 

pemahan tersebut dirasa kurang pas untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada 

                                                           
99 Singh, Op. Cit, Insist Press, hal 25 
100 Delforge, Op. Cit, 171. 
101 Ibid, Hal 172 
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mereka saat ini. Permasalahan yang terjadi adalah ada proses dimana mereka para 

petani sedang dikuasasi dan dimonopoli oleh satu kepentingan perusahaan 

multinasional untuk dimanfaatkan fungsinya dengan penggunaan GMO Monsanto. 

Greenpeace Thailand juga ikut dalam aksi protes terhadap Monsanto, LSM 

pemerhati ingkungan ini datang bersama beberpa orang perwakilan dari Greenpeace 

Thailand mendatangi gedung permerintahan menyampaikan permintaan mereka untuk 

mengehentikan uji coba benih jagung GMO Monsanto di Thailand.102 Mereka 

menuntut pemerintah Thailand untuk tidak memberikan persetujuan pada Universitas 

Naresuan dalam melakukan kerjasama dengan Monsanto untuk melukakan uji coba 

benih jagung NK603.103 Langkah Greenpeace ini dilakukan karena Rektor Universitas 

Naresuan Profesor Sujin Jinayon mengatakan, ini adalah langkah pengembangan  

 

Gambar 3.8 Aktivis Greenpeace Thailand Sumber: www.Greenpeace.org 

                                                           
102Pongphon Sarnsamak, Greenpeace protests against GM field trials, Diakses melalui 
http://www.nationmultimedia.com/news/national/aec/30203267 pada 18 April 2017 
103 Pongphon Sarnsamak, Loc. Cit 

http://www.greenpeace.org/
http://www.nationmultimedia.com/news/national/aec/30203267
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akademik yang dilakukan oleh Universitas Naresuan bersama Monsanto-Thailand dan 

lembaga akademik Thailand. Koordinator Greenpeace Ply Priom memperingatkan 

kabinet Thailand untuk memperintahkan penarikan benih jagung NK603 tersebut, 

apabila proses uji coba lapangan tersebut tetap dilaksanakan dikhawtirkan akan ada 

benih-benih lain yang akan di uji coba kelayakannya yang nantinya akan siap di 

sebarkan pada petani-petani di Thailand.  

Berkembangannya benih GMO di Thailand membuat oraganisasi-oraganisasi 

kemasyarakatan di Thailand tidak puas dengan hanya menuntut perubahan kebijakan 

dan mencurigai praktik-praktik dari perusahaan multinasional Monsanto. Organisasi 

itu juga bekerja secara aktif dalam menempatkan pilihan-pilihan. Sebuah LSM 

bernama Green Net lahir dari permaslahan tersebut. Jika sistem komerisalisasi 

konvensional tidak memungkinkan untuk petani membebaskan diri, maka harus dicari 

dan ditemukan cara yang baru. Sejak tahun 1990, organisasi ini membuat hubungan 

baik dengan para petani yang melakukan pertanian berkelanjutan atau non-kimia dan 

para konsumen yang mengkhawatirkan kesehatan, keadilan serta lingkungan.104 Green 

Net adalah jemabatan atau perantara bagi para petani-petani kecil utnuk menyampaikan 

protes nya pada pemerintah. Green Net aktif dalam memberikan hasil-hasil penelitian 

mereka pada pemerintah tantang benih GMO.105 Hal ini mereka lakukan untuk menutut 

pertanian yang adil, agar tidak muncul kesenjangan yang jauh antara para petani di 

                                                           
104 Ibid, Hal, 179 
105 Isabelle Delforge, 2005, Dusta Industri Pangan, Penulusuran Jejak Monsanto, Yogyakarta, Insist, 
hal 181. 
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Thailand. Green Net khawatir para konsumen di Thailand tidak bisa membedakan 

mana hasil tanaman organic dan bioteknologi. Green Net menjadi sebuah gerakan yang 

militant di Thailand dan Asia Tenggara terhadapa isu bioteknologi. 

Pada bulan Januari 2006 aksi masa turun kejalan kembali terjadi kali ini aksi di 

koordinasii oleh organisasi bernama Food Security Network and FTA Watch. Sekitar 

500 hingga 1000 orang terlibat dalam aksi tersebut. Masa aksi datang didepangedung 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.9 Aksi masa di Thailand Sumber: www.bilaterals.org 

pemerintahan dengan memberikan dua tuntutan, yaitu untuk menghentikan uji tanaman 

bioteknologi atau GMO agar tidak tersebar luas di ladang petani Thailand dan mereka 

juga menuntu agar Thailand tidak bergabung pada TPP (Trans Pacific Partnesrships) 

yang akan semakin memberikan jalan perusahaan multinasional seperti  

 Monsanto masuk dan menguasi sektor pangan dan pertanian Thailand. Peserta 

aksi juga mendatangi langsung tempat berlangsungnya negosiasi USA-Free Trade 

http://www.bilaterals.org/
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Agreement  di hotel Sheraton di provinsi Chiang Mai. Masa aksi langsung berhadapan 

dengan sekitar 1000 polisi yang mengawal jalan nya pertemuan tersebut. Dengan 

mengenakan pakain serba hitam dan mengenakan ikat kepala merah masa berusaha 

menerobos masuk kedalam hotel untuk menghentikan jalan nya pertemuan.106 

Aksi masa lain yang terjadi adalah pada 13 November 2014. Sekitar 150 orang 

berkumpul di depan gedung pemerintahan Thailand untuk memberikan surat 

permohonan kepada Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha, mereka 

menentang RUU GMO yang menurut mereka rancangan itu hanya akan 

menguntungkan perusahaan multinasional Monsanto. Mereka juga datang untuk 

meminta pemerintahan Thailand untuk tidak bergabung dengan Trans Pacific 

Partnership (TPP) yang mana akan membawa bibit GMO serta sebuah monopoli yang  

Gambar 3.10 Aksi simbolis petani Thailand. Sumber: www.Biothai.org 

                                                           
106 FTA Watch, Fighting FTAs: the Experince in Thailand, diakses dalam 
http://www.bilaterals.org/?fighting-ftas-the-experince-in-thailand pada 15 April 2017 pukul 13:12wib 

http://www.biothai.org/
http://www.bilaterals.org/?fighting-ftas-the-experince-in-thailand
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berdampak panjang akibat perluasan monopoli dan paten atau hak kekayaan intelektual 

perusahaan.107 Peserta aksi juga melakukan aksi simbolis dengan mengenakan setelan 

jas dan mengenakan topi petani bergambarkan bendera Amerika Serikat. Setelah 

melakukan aksi simbolis para peserta aksi yang tergabung dari beberapa LSM seperti 

Alternative Agriculture Network, Food Security Network and FTA Watch masyarakat 

sipil dan petani-petani kemudian berorasi dengan menyampaikan permintaan mereka 

di depan gedung pemerintahaan.108 

3.2.3. Pembentukan Jaringan Global 

Gerakan perlawanan petani dan masyarakat sipil di Thailand adalah gerakan 

yang tergabung dalam sebuah gerakan besar dunia yang sering dikenal dengan March 

Against Monsanto. March Against Monsanto adalah gerakan perlawanan besar 

terhadap perusahaan Monsanto. Gerakan ini seremapak dilakukan diseluruh penjuru 

dunia sebagai bentuk tuntutan dan perlawanan agar Monsanto menghentikan 

pembuatan dan penjualan produk-produk berbahaya merka dari pasar, yang hanya 

merugikan para petani. Terbentuk pada tahun 2013 di California AS gerakan ini 

mengawali perlawanan nya atas kejadian pelebelan makanan oleh Monsanto yang 

menjelaskan pada label tersebut bahwa makanan ini alami.109 Hal tersebut lah yang 

                                                           
107 BioThai, The movement to oppose Big Business’ draft GMO Bill has begun again. Will this be the 
last time? diakses dalam http://www.biothai.org/node/1364 pada 15 Maret 2017 puku 10:17 wib. 
108 BioThai, Loc, cit 
109 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 puku 13:55 wib. 

http://www.biothai.org/node/1364
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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memicu munculnya gerakan tersebut yang kemudian menandakan awal dari 

perlawnaan masyarakat global terhadap Monsanto. March Against Monsanto adalah  

 

    Gambar 3.11 Why do we march? Sumber: www.March-Against-Monsanto.com 

gerakan sosial baru yang menajadi gearkan global masyarakat dunia. Tidak seperti 

gerakan sosial lama, umumnya ruang gerak GSB adalah transnasional. Wilayah aksi, 

strategi dan cara mobilisasi yang global dengan perhatian sosial dan isu-isu yang terjadi 

menyebrangi batas-batas bangsa dan masyarakat yang membuat GSB juga menjadi 

http://www.march-against-monsanto.com/
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Gerakasn Sosial Transnasional.110 Aksi March Against Monsanto serempak dilakukan 

diseluruh penjuru dunia pada bulan Mei setiap tahun. Tujuan aksi mereka adalah untuk 

membangkitan kesadaran konsumen dan petani tentang kejahatan Monsanto dengan   

 

Gambar 3.12 Twitter. Sumber: www.Twitter/@marchagaisntmonsanto/.com  

produk-produk GMO nya yang sudah terbukti berdampak sangat negatif bagi 

kesehatan, lingkungan, dan budaya pertanian di setiap negara. Walaupun mereka 

menyatakan diri mereka adalah solusi perkembangan usaha agro bisnis dunia, tetapi 

nyatanya mereka justru melumpuhkan perekonomian lokal. Perusahaan ini tidak 

                                                           
110 Rajendra Singh, Terori-teori Gerakan Sosial Baru dalam Jurnal Wacana Menuju Gerakan Sosial 
Baru. Vol. 11, 2002, Yogyakarta. Insist Press, hal 23 

http://www.twitter/@marchagaisntmonsanto/.com
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memiliki moral dan etika dan sudah melampaui batas akal sehat manusia. Pada 

dasranya gerakan ini muncul karena permasalahan yang sama terjadi di berbagai negara 

lain. Memiliki isu dan permasalahan yang sama. Tahun 2016 disektiar 400 kota di 

dunia denga ribuan orang turun kejalan dan melakukan aksi yang tergabung dalam 

March Against Monsanto. Mereka menyampaikan dalam aksinya bahwa perusahaan 

pertanian Monsanto menjual bahan kimia beracun yang buruk bagi kesehatan  

masyarakat, pasokan air, pupuk tanaman dan juga lingkungan. Monsanto juga dikecam 

karena sikapnya menolak peraturan keamanan pangan yang akan menggunakan sistem 

pelabelan. Pera petani kecil yang merasakan secara langsung upaya dari Monsanto 

yang berusaha melakukan monopoli pasar benih di dunia.111  

March Against Monsanto dikenal memiliki basis yang besar didunia. Mereka 

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan informasi. Situs resmi mereka 

www.march-against-monsanto.com selalu aktif setiap minggu untuk memberikan 

kabar terbaru tentang apa yang terjadi dan telah dilakukan Monsanto. Tidak hanya 

melalui situs resmi saja, March Against Monsanto juga memanfaatkan sosial media 

seperti twitter, facebook, Instagram dan youtube sebagai sarana penyampaian 

informasi. Melalui twitter mereka memposting gerakan yang terajdi di eropa. 

Melalui Instagram mereka memposting kiriman-kiriman foto dari beberapa 

Masyarakat dunia dengan foto aksi simbolis yang mereka lakukan sebagai bentuk anti 

GMO produk monsanto dan membuat kata-kata perlawanan yang di bentuk unik dan  

                                                           
111 Kelly L. Derricks, Why Do We March?, diakses dalam http://www.march-agaisnt-
monsanto.com/why-do-we-march/ pada 18 April 2017pukul 08:00 wib. 

http://www.march-against-monsanto.com/
http://www.march-agaisnt-monsanto.com/why-do-we-march/
http://www.march-agaisnt-monsanto.com/why-do-we-march/
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     Gambar 3.13 Instgram. Sumber: www.Instagram/@marchagainstmonsanto.com 

menarik untuk mereka publish di Instagram mereka. Tidak hanya itu saja mereka juga 

mempublish isu-isu terkini seperti akan di adakannya aksi pada Mei 2016 kemudian 

mereka mulai sering melakukan publish terkait isu tersebut dan memberikan info 

terkini terkait aksi yang terjadi tersebut. 

Facebook merupakan media sosial pertama March Against Monsanto. Melalui 

facebook awal mula penyampaian berita terkini tentang Monsanto dan aksi-aksi yang 

akan dilakukan. Banyak video-video yang di publish di facebook tentang produk 

mosanto seperti GMO, Roundup Ready dan di riview oleh beberpa peneliti tentang 

dampak baik dan buruknya dari produk tersebut. Video-video tersrbut juga bisa di akes  

melalui situs youtube dalam channel youtube March Against Monsanto. Terdapat 

banyak sekali informasi terkait ujicoba tanaman GMO dan pengguanaan herbisida 

Roundup pada tanaman organik. 

 

http://www.instagram/@marchagainstmonsanto.com
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Gambar 3.14 Facebook. Sumber: www.Facebok/March-Against-Monsanto/.com 

Dalam bentuk perlawanan yang sudah jauh berbeda dengan gerakan sosial lama 

jelas terlihat gerakan ini adalah gerakan yang plural, yang mana aktor yang terlibat 

berasal dari berbagai kalangan masyarakat. GSB dipandang sebagai cerminan dari 

sebuah citra masyarakat baru yang gerak penciptaannya sedang berjalan. Oleh karena 

itu gerakan ini menandakan adanya kebutuhan akan sebuah paradigma baru tentnag 

aksi kolektif, sebuah alternative kebudayaan dan masyarakat dan sebuah kesadaran diri 

yang baru dari komunitas-komunitas tentang masa depan.112 Represntasi masyarakat 

global terhadap isu yang membangkitkan ketertarikan yang sama pada Monsanto 

terbukti dengan munculnya gerkan March against Monsanto. Ketidakadilan, 

kebohongan dan monopoli yang dilakukan Monsanto pada sektor pangan menjadi 

                                                           
112 Singh, Op. Cit., hal, 123 

http://www.facebok/March-Against-Monsanto/.com
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pemicu bahwa gerakan ini akan selalu ada selama Monsanto masih bergerak dan 

berupaya menajdi pemasok pangan global. 

 


