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ABSTRAK 
 
 

Resiko tidak hanya riil, namun merupakan sebuah konstruksi yang dibentuk 
oleh  institusi sosial dan berbagai aktor. Pengetahuan berperan penting dalam 
mengkonstruksikan resiko terutama dalam bencana industri dan teknologi. 
Tidak seperti dalam bencana alam, dalam bencana industri dan teknologi 
harus ada pihak yang bertanggung-jawab atas terjadinya bencana. Oleh 
karena itu, konstruksi resiko tidak hanya dipengaruhi oleh resiko riil tersebut, 
namun dipengaruhi juga oleh kepentingan ekonomi dari pihak yang 
seharusnya bertanggung-jawab. Dalam hal ini pihak yang harus 
bertanggung-jawab adalah Perusahaan Chisso pada kasus penyakit 
Minamata dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pada kasus bencana 
nuklir Fukushima. Artikel ini menganalisa kontestasi pengetahuan dalam 
mengkonstruksikan resiko pada kedua bencana tersebut. Selain itu, artikel ini 
menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dan strategi apa saja yang 
dilakukan untuk mengkonstruksikan resiko dalam kedua bencana tersebut. 
 
Kata-Kata Kunci: konstruksi resiko, kontestasi pengetahuan, bencana 
industri, Jepang. 
 
 
Risk is not only real, but also constructed by social institutions and various 
actors. Knowledge has important role in constructing risk, especially in 
industrial and technological disasters. Unlike in natural disaster, in industrial 
and technological disaster, there must be a responsible party for occurring 
disaster. Therefore, the construction of the risk is not only influenced by the 
real risk it self, but also economic interest of the responsible parties like Chisso 
Corporation in Minamata disease disaster and Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) in the context of Fukushima Nuclear disaster. This article 
analyzes contestation of knowledge in construction of the risk in the Minamata 
disease disaster and Fukushima Nuclear Disaster in Japan. In addition, this 
article explains the involving actors and the strategies taken to construct risk 
in both disasters. 
 
Keywords: risk construction, knowledge contestation, industrial disaster, 
Japan. 
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Krisis nuklir Fukushima yang dipicu oleh terjadinya gempa dan tsunami 
yang menggoncang Jepang pada tanggal 11 Maret 2011, memicu gerakan 
anti nuklir yang melibatkan berbagai kalangan yang terdiri dari 
akademisi, karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, artis 
dan seniman. Gerakan anti nuklir tidak hanya terjadi di Fukushima 
namun juga terjadi di berbagai daerah di Jepang seperti Tokyo, 
Yokohama, dan  Hiroshima. Pada tanggal 16 Juli 2012 sebanyak 75.000-
175.000 orang melakukan demonstrasi besar di Yoyogi Park, Tokyo 
menuntut dihentikannya pembangkit tenaga listrik nuklir (PLTN) di 
Jepang yang dinilai membahayakan bagi lingkungan dan kehidupan 
masyarakat. Selain itu, berbagai cara dilakukan oleh orang yang terkena 
dampak untuk menuntut kompensasi dari Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO), perusahaan operator reaktor nuklir Fukushima, 
sebagai wujud tanggung-jawab perusahaan terhadap kerusakan yang 
terjadi. 
 
Bencana nuklir Fukushima bukan bencana industri yang pertama kali 
terjadi di Jepang. Bencana nuklir Fukushima terjadi setelah 55 tahun 
ditemukannya penyakit Minamata yang disebabkan oleh limbah mercuri 
yang dibuang ke Teluk Minamata oleh Perusahaan Chisso. Masyarakat 
di sekitar Teluk Minamata melakukan protes kepada perusahaan dan 
menuntut kompensasi atas dampak yang ditimbulkan. Lebih dari 
setengah abad, permasalahan penyakit Minamata belum selesai. Masih 
banyak korban penyakit Minamata yang mengajukan tuntutan ke 
pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, bahkan tuntutan tersebut 
dilakukan oleh keluarga pasien yang telah meninggal. Ribuan pasien 
telah meninggal sebelum mendapatkan sertifikat sebagai pasien 
penyakit Minamata dimana sertifikat tersebut terkait dengan hak untuk 
mengajukan kompensasi. Kategorisasi pasien penyakit Minamata 
mengalami beberapa perubahan, sejak diumumkan secara formal bahwa 
penyakit Minamata disebabkan oleh limbah mercuri. Perubahan 
tersebut dilakukan untuk memperketat proses seleksi siapa yang berhak 
dianggap sebagai korban, serta membatasi jumlah dana yang harus 
dibayarkan untuk kompensasi. 
 
Bencana industri penyakit Minamata menggambarkan adanya dampak 
jangka panjang bencana terhadap manusia dan lingkungan, sehingga 
membuat permasalahan ini belum terselesaikan sampai saat ini. Lebih 
dari setengah abad terjadi kontestasi pengetahuan dalam 
mengkonstruksikan resiko penyakit Minamata, mengenai gejala apa saja 
yang diderita oleh pasien sehingga pasien tersebut dikategorikan sebagai 
pasien penyakit Minamata. Secara riil penyakit Minamata telah diakui 
ada, namun perdebatan siapa yang berhak dianggap sebagai korban 
pencemaran mercuri masih menjadi perdebatan. Penentuan tersebut 
merupakan sebuah tindakan politis, terkait dengan besarnya 
kompensasi yang harus dibayarkan oleh Chisso Corporation. 
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Artikel ini akan menjelaskan bagaimana kontestasi pengetahuan dalam 
mengkonstruksikan resiko dalam bencana industri dan teknologi yakni 
bencana penyakit Minamata dan radiasi nuklir Fukushima. Siapa saja 
aktor yang terlibat dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh aktor-
aktor terlibat dalam mengkonstruksikan resiko bencana industri dan 
teknologi di Jepang tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan 
perspektif yang berbeda mengenai konstruksi resiko bencana industri 
dan teknologi, dimana sebagian besar studi resiko di Indonesia 
membahas isu resiko bencana alam. 
 
 

Kontestasi Pengetahuan dan Konstruksi Resiko 
dalam Bencana Industri dan Teknologi 

 
Konsep resiko semakin banyak digunakan dalam literatur berbagai 
disiplin ilmu dan pendekatan yang berbeda-beda. Secara umum resiko 
dapat dipahami sebagai sebuah realitas dan kemungkinan.  Resiko dapat 
dipahami sebagai sesuatu yang dinilai secara obyektif sebagai hal yang 
membahayakan, dan juga  perkiraan akan bahaya yang akan terjadi pada 
masa depan (Zinn 2008, 3). Dilihat dari prespektif sosiologis, resiko 
merupakan sebuah konstruksi sosial. Menurut seorang antropolog, Mary 
Douglas dalam bukunya yang berjudul Purity and Danger menjelaskan, 
meskipun resiko merupakan sesuatu yang riil sebagai fokus perdebatan, 
namun resiko secara sosial diseleksi dan berubah. Proses seleksi, 
persepsi dan respon terhadap resiko dipengaruhi oleh organisasi 
kelompok (Zinn 2007). Di satu sisi, Beck (1999) melihat resiko sebagai 
sesuatu yang nyata seperti bahaya, dan di sisi lain resiko dianggap 
sebagai konstruksi sosial oleh institusi sosial. Beck (1992) menjelaskan 
pentingnya pengetahuan untuk mengkonstruksikan sekaligus mengenali 
sebuah resiko. Konstruksi resiko merupakan sebuah proses politis yang 
akan mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh berbagai 
aktor (ilmuwan, pengusaha, NGO, media massa, dan ahli hukum) 
seperti penetapan pihak yang bertanggung-jawab jika terjadi 
kecelakaan, penetapan pihak yang dianggap sebagai korban, pengajuan 
klaim kompensasi, dan pengabaian resiko yang ada untuk mendapatkan 
keuntungan ekonomi. 
 
Pentingnya pengetahuan untuk menjalankan kekuasaan dijelaskan oleh 
Michael Foucault dalam tulisannya Knowledge and Power (Rouse 
2005).  Foucault melihat pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu 
sama lain. Pengetahuan adalah kekuasaan dimana penyelenggara 
kekuasaan akan terus menerus menciptakan pengetahuan, dan 
sebaliknya pengetahuan akan menimbulkan efek kuasa. Foucault 
melihat kekuasaan bukan sebagai kelompok institusi dan mekanisme 
yang menyebabkan orang tunduk terhadap negara melalui hukum dan 
peraturan atau sebuah dominasi satu pihak ke pihak lain. Faucault 
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menjelaskan bahwa kekuasaan muncul dalam setiap interaksi sosial 
bahkan dalam hubungan yang paling intim dan sejajar (Lynch 2011, 19).  
Pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan tidak mengandung 
kebenaran abadi tetapi kebenaran yang dikonstruksikan. Setiap 
kekuasaan memproduksi kebenaran dengan mempengaruhi publik 
untuk menerima dan mempercayai kebenaran tersebut melalui berbagai 
strategi. 
 
Kontestasi pengetahuan untuk melindungi kepentingan masing-masing 
aktor terlihat dalam bencana industri dan teknologi. Sebagai contohnya 
bencana nuklir Chernobyl yang terjadi pada tahun 1989. Kontestasi 
pengetahuan terjadi untuk menentukan proses science and medical 
assessment dampak biologi bencana, penentuan waktu yang tepat untuk 
mengumumkan bencana kepada publik, dan insentif ekonomi untuk 
pekerja di zona berbahaya. Permasalahan bencana nuklir Chernobyl 
sangat kompleks karena ancaman radiasi nuklir yang membahayakan 
kesehatan, lingkungan dan menganggu aktivitas ekonomi dalam jangka 
panjang. Hal tersebut diperparah dengan ketidak-jelasan  tindakan dan 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Petryna 2002, 3). Selain itu, 
kontestasi pengetahuan  terjadi pasca tragedi kebocoran gas di Bhopal, 
Provinsi Pradesh, India pada tanggal 3 Desember 1984. Tragedi tersebut 
menyebabkan dua ribu orang meninggal, dan sepuluh ribu orang lainnya 
menderita sakit. Jasanoff (2008) menjelaskan pasca tragedi Bhopal 
terjadi kontestasi pengetahuan yang melibatkan perusahaan Union 
Carbide Corporation (UCC), pemerintah India, aktivis, korban, peneliti, 
dan ahli hukum. UCC mengklaim bahwa tragedi tersebut merupakan 
upaya sabotase yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung-
jawab. Namun, laporan tersebut ditolak oleh Pemerintah India sehingga 
para korban tetap menuntut UCC untuk bertanggung-jawab. Dampak 
methyl isocyanate (MIC) terhadap kesehatan dalam jangka panjang 
menjadi perdebatan hingga 10 tahun setelah bencana terjadi. 
 
Konstruksi resiko dalam bencana industri di Jepang pada kasus bencana 
penyakit Minamata dan nuklir Fukushima melibatkan banyak aktor 
seperti akademisi, peneliti, TEPCO (pada kasus nuklir Fukushima), 
Chisso Corporation (pada kasus penyakit Minamata), NGO, birokrat, 
politisi, media massa dan masyarakat umum. Kedua kasus tersebut 
memperlihatkan kontestasi pengetahuan yang melibatkan berbagai 
aktor dalam mengkonstruksikan resiko untuk melindungi kepentingan 
masing-masing aktor. Perdebatan yang muncul terkait konstruksi resiko 
dalam kedua kasus tersebut mencakup penyebab terjadinya bencana, 
seberapa besar bencana berdampak terhadap manusia dan lingkungan, 
siapa saja yang dapat dikelompokkan sebagai korban dan berhak 
mendapatkan kompensasi, dan siapa yang bertanggung-jawab terhadap 
bencana tersebut. 
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Kasus Bencana Penyakit Minamata 
 
Minamata terletak sebelah barat pulau Kyusu dan menghadap laut 
Shiranui yang dikenal pula dengan laut Yatsushiro.  Sebelum menjadi 
kota industri, Minamata merupakan daerah penghasil garam dan ikan. 
Chisso Corporation berperan besar dalam proses industrialisasi dan 
pengembangan ekonomi di Minamata, dengan mendirikan pabrik  
karbit di Minamata pada tahun 1907 dan memiliki usaha penyediaan 
listrik di wilayah Kyushu. Selain itu, Chisso Corporation berkontribusi 
besar pada perkembangan ekonomi Minamata dari pajak yang 
dibayarkan ke daerah yang mencapai lebih dari 50% total pajak daerah 
pada tahun 1955, menciptakan lapangan pekerjaan bagi 4.757 orang atau 
24 % dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mencapai 19.819 
orang pada tahun 1960, dan mendirikan rumah sakit umum (The Social 
Scientific Study Group on Minamata Disease 2001, 11). 
 
Pada tahun 1932 Chisso Corporation menggunakan teknologi baru 
dalam proses produksinya. Teknologi tersebut berhasil mengembangkan 
organic synthetic chemistry of acetyline  (aceteline dari bahan kimia 
organik sintetis) yang membawa Chisso Corporation sebagai perusahaan 
maju pasca Perang Dunia II. Namun, penggunaan teknologi tersebut 
menimbulkan permasalahan limbah industri yang mencemari Teluk 
Minamata dari tahun 1932-1968. Penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa ahli lingkungan menyimpulkan limbah yang dibuang oleh 
Chisso Corporation mengandung logam berat mercuri yang berbahaya 
bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bahkan jauh sebelum teknologi 
baru tersebut diterapkan, Chisso Corporation telah melakukan 
pencemaran laut yang mengakibatkan jumlah tangkapan ikan menurun 
tajam. Pada tahun 1926, Minamata Fisheries Cooperative Association  
(MFCA) mengajukan ganti rugi kepada Chisso Corporation atas 
pencemaran dan reklamasi air laut. MFCA mendapatkan 1.500 yen 
sebagai uang simpati dari perusahaan. Pada tahun 1943 MFCA 
melepaskan fishery right yang mereka miliki dan mendapatkan 
kompensasi sebesar 150.000 yen (The Social Scientific Study Group on 
Minamata Disease 2001, 18). Pada tahun 1950an, nelayan melihat 
banyaknya ikan yang naik ke permukaan air dan bergerak tidak jelas, 
dan banyak burung laut yang tidak dapat terbang di sekitar laut 
Shiranui. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fishing cooperative 
atau koperasi nelayan, jumlah ikan yang ditangkap menurun drastis 
yakni dari 495.225 kg pada periode 1950-1953 menjadi 172.305 pada 
tahun 1955, dan 95.599 pada tahun 1956 (Yorifuji et al. 2013, 97). 
 
Penyakit Minamata secara resmi dikenal pada tahun 1965 sejak 
ditemukannya kasus yang dialami oleh Tanaka Shizuko seorang anak 
perempuan berumur 5 tahun. Shizuko mengalami gejala penyakit saraf 
seperti kesulitan berbicara, berjalan, convulsion (gerakan yang tidak 
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terkontrol) dan hilangnya pengelihatan. Tiga hari kemudian adik 
perempuan Shizuko yang berumur tiga tahun mengalami gejala yang 
sama. Pada tanggal 1 Mei 1956, Dr. Hosokawa Hajime memberikan 
laporan ke Public Health Office di Minamata tentang ditemukannya 
penyakit yang belum dikenal yang ditandai kerusakan otak, polio dan 
cerebral palsy. Tanggal tersebut menandai secara resmi ditemukannya 
penyakit Minamata  (Hachiya 2006; Oiwa 2001, 5). 
 
Penentuan penyebab penyakit Minamata mengalami perdebatan yang 
sangat panjang melibatkan akademisi, peneliti, perusahaan dan 
birokrat. Kumamoto University School of Medicine dan the Ministry of 
Health and Welfare melakukan penelitian selama tiga tahun mengenai 
penyebab timbulnya penyakit Minamata. Pada tahun 1956 sudah 
ditemukan 55 kasus penyakit Minamata, dan 17 pasien diantaranya 
meninggal dunia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyakit 
Minamata terkait erat dengan konsumsi ikan dan produk laut lainnya 
yang mengandung logam berat. Kandungan mercuri pada limbah yang 
dibuang oleh Chisso Corporation mencapai 2000 ppm (part per 
millions). Menurut dokter dan peneliti penyakit Minamata, Masazumi 
Harada, pada tahun 1956  kandungan mercuri pada produk laut di teluk 
Minamata mencapai 5,6-35,7 ppm. Selain itu, ditemukan kandungan 
mercuri pada rambut pasien, keluarga dan penduduk di sepanjang 
pantai Shiranui yang mencapai level tertinggi yakni 705 ppm (Harada 
1995). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh laporan Masayoshi 
Yamaguhi, Chief of the Public Health Bureu of MHW kepada 
Pemerintah Pusat dan Daerah  pada tanggal 7 Juli 1958, bahwa 
penyebab dari penyakit Minamata adalah terkontaminasinya ikan dan 
produk lainnya oleh limbah yang dibuang oleh Chisso Corporation.  
 
Pada laporan hasil penelitian berikutnya Kumamoto University Study 
Group mengumumkan bahwa ikan dan hasil laut tersebut mengandung 
logam merkuri di atas level aman (Yorifuji et al. 2013, 100). Namun, 
pada tanggal 5 Agustus 1959 pernyataan tersebut dibantah oleh pihak 
Chisso Corporation karena alasan dan bukti yang tidak kuat. Chisso 
Corporation melakukan investigasi penyebab penyakit Minamata. Pada 
tanggal 28 September 1959, the Japan Chemical Industry Association 
dan Professor Raisuke Kiyoura dari Tokyo University of Technology 
mengajukan “explosive theory” untuk menjelaskan penyebab penyakit 
Minamata. Selain itu, pada tanggal 12 April 1960 Professor Raisuke 
Kiyoura dari Tokyo Institute of Technology menggunakan “amino 
poisioning theory” untuk menjelaskan penyebab penyakit Minamata. 
Berdasarkan teori tersebut penyakit Minamata adalah penyakit yang 
menyerang sistem syaraf yang disebabkan oleh konsumsi makanan dan 
produk laut lainnya di daerah sekitar teluk Minamata. Pencemaran teluk 
tersebut diduga diakibatkan oleh mercuri (Minamata City 2007, 6).  
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Perdebatan mengenai penyebab penyakit Minamata terus berlanjut 
hingga ditemukannya Minamata Disease di Nigata pada tahun 1965. 
Showa Denko Company adalah perusahaan kimia yang menggunakan 
teknologi yang sama seperti yang digunakan oleh Chisso Corporation. 
Tuntutan secara hukum terkait dengan Minamata Nigata dilakukan 
pertama kalinya pada tahun 1967 dan tanggal 26 September 1968, 
Pemerintah Jepang menyatakan perusahaan Showa Denko 
bertanggung-jawab atas pencemaran yang dilakukan. Putusan tersebut 
memperkuat dugaan atas adanya hubungan antara penyakit Minamata 
yang timbul di Nigata dan di Desa Minamata yang disebabkan oleh 
pencemaran logam mercuri yang terkandung dalam limbah yang 
dibuang oleh kedua perusahaan tersebut. 
 
Perdebatan tentang penyakit Minamata tidak berhenti pada faktor 
penyebab yakni mercuri yang terbukti terkandung dalam limbah 
produksi dibuang oleh Chisso Corporation. Perdebatan panjang kembali 
muncul terkait dengan definisi dan karakteristik penyakit Minamata. 
Kedua hal itu penting sebagai dasar untuk menentukan siapa saja yang 
terkena  penyakit Minamata. Kriteria tersebut  yang disebut sebagai 
accreditation system (sistem akreditasi) selanjutnya digunakan sebagai 
dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan 
kompensasi dari Chisso Corporation. 
 
Sebelum tahun 1969 Chisso Corporation mengimplementasikan sistem 
“Screening Council for Minamata Disease Patients”  untuk menentukan 
siapa yang berhak mendapatkan mimaikin atau uang santunan  dari 
Chisso Corporation. Pada akhir tahun 1969 dibentuk “The Judgement 
Committee for Minamata Disease Accrediation” atau “Comitte for 
Accreditation”. Pada tahun 1971 Committte for Accreditation 
menentukan kriteria penderita Minamata yakni orang yang mengalami 
gangguan salah satu atau lebih gejala neurologis akibat mengkonsumsi 
ikan dan hasil laut lainnya yang mengandung mercuri meskipun ada 
penyebab lainnya. Gangguan neurologis yang dimaksud adalah 
gangguan penglihatan,  ataxia (hilangnya koordinasi tubuh), gangguan 
pendengaran dan paresthesia (kesemutan). Pada tanggal 20 Maret 1973, 
pengadilan di Kumamato Prefecture mengabulkan tuntutan pasien 
penyakit Minamata dengan memerintahkan Chisso Corporation 
membayar kompensasi kepada para korban tersebut. Kriteria tersebut 
memicu meningkatnya jumlah penduduk yang mendaftar sebagai 
penderita Minamata untuk mendapatkan kompensasi dari Chisso 
Corporation (Yorifuji et al. 2013, 108).  
 
Pada tahun 1977 pemerintah Jepang melalui Environment Agency 
mengimplementasikan sistem akreditasi baru yang dikenal dengan 
“Kriteria 1977”. Berdasarkan kriteria 1977, yang dikategorikan sebagai 
penderita penyakit Minamata adalah orang yang mengalami gangguan 
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lebih dari satu gejala neurologis yang ditetapkan pada kriteria tahun 
1971. Implementasi kriteria 1977 yang lebih ketat dibandingkan kriteria 
tahun 1971 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pasien yang 
mengajukan kompensasi kepada Chisso Corporation (Japanese Ministry 
of the Environment of Japan 2013, 9; Yorifuji et al. 2013, 110).  Kriteria 
1977 menyebabkan banyaknya penderita penyakit Minamata yang tidak 
diakui sehingga kriteria tersebut kembali menjadi perdebatan. Pada 
bulan Agustus 1985, Pengadilan Tinggi Fukuoka Prefecture memutuskan 
untuk meninjau kembali kriteria penentuan penderita Minamata yang 
digunakan sejak tahun 1977. Kementrian Lingkungan Hidup 
menghadirkan 8 ahli kedokteran untuk mengkaji kembali kriteria 1977. 
Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa kriteria 1977 masih 
relevan digunakan untuk mengkategorikan pasien Minamata. Pada 
tanggal 16 April 2006, Mahkamah Agung Jepang mengabulkan tuntutan 
untuk peninjauan kembali kriteria 1977 sebagai dasar menentukan siapa 
yang berhak dianggap sebagai pasien penyakit Minamata (Japanese 
Ministry of Environment 2013, 10). Namun, Kementerian Lingkungan 
Jepang menolak untuk meninjau ulang kriteria 1977.  
 
Sampai saat ini, kriteria untuk menentukan seseorang menderita 
penyakit Minamata masih menjadi perdebatan. Usaha-usaha pasien 
Minamata untuk mendapat pengakuan sebagai penderita Minamata 
melalui jalur hukum tidaklah mudah. Lebih dari 65.000 orang telah 
mengajukan akreditasi sebagai pasien Minamata (Japan Times 2013). 
Namun, sampai dengan bulan Mei 2013, jumlah pasien Minamata yang 
mendapatkan sertifikasi hanya sebanyak 2.977 orang (1.784 orang di 
Kumamoto Prefecture, 491 orang di Kagoshima Prefecture, dan 702 
orang di Nigata Prefecture), dengan 646 orang diantaranya masih hidup 
(Japanese Ministry of Environment 2013, 10). Beberapa pasien 
Minamata baru mendapatkan pengakuan dari pengadilan setelah 20-30 
tahun kasus tersebut masuk dalam ranah hukum. 
 
Di sisi lain, Chisso Corporation mengalami kesulitan untuk membayar 
kompensasi kepada pasien Minamata. Pada akhir tahun 1970an, 
pemerintah Kumamoto Prefecture menjual surat obligasi untuk 
mendanai Chisso Corporation. Sebagian besar obligasi tersebut dibeli 
oleh Pemerintah Pusat sehingga Chisso Corportion tidak perlu 
mengembalikan hutang tersebut. Pada tahun 2010, Chisso Corporation 
dipisah menjadi dua perusahaan yang satu mengelola bisnis dan 
perusahaan lainnya mengurus kompensasi sehingga tidak memperburuk 
hutang (George 2012). Oleh karena itu, konstruksi resiko penyakit 
Minamata tidak hanya terkait dengan gejala riil yang dialami oleh 
penderita, namun juga faktor keuangan dari pihak Chisso Corporation. 
 
 

 



Kontestasi Pengetahuan dan Konstruksi Resiko Bencana 

Global & Strategis, Juli-Desember 2014                                                                  223 

 

Kasus Bencana Nuklir Fukushima 
 
TEPCO merupakan perusahaan penghasil energi nuklir terbesar di 
Jepang. TEPCO telah memulai bisnisnya dibidang penyediaan energi 
nuklir sejak tahun 1971. Reaktor pertama yang dibangun oleh TEPCO 
adalah reaktor nuklir 1 Daichi Fukushima dan menjadi reaktor kedua 
yang dimiliki oleh Jepang. Sebelum bencana 3/11 terjadi, TEPCO telah 
memiliki 17 reaktor nuklir yang terdiri dari 10 reaktor nuklir di 
Fukushima Prefecture, dan 7 reaktor nuklir di Kashiwazaki Kariwa di 
Nigata Prefecture dengan total kapasitas mencapai 17.308 MW. Seperti 
perusahaan nuklir lainnya, TEPCO memegang peranan penting bagi 
perkembangan ekonomi daerah melalui pajak yang dibayarkan, 
penciptaan lapangan kerja dan pembangunan fasilitas publik. Pada 
tahun 1978, penerimaan pajak Okuma County, Fukushima Prefecture 
dari TEPCO mencapai 1,7 juta yen atau 88,5 % dari total pajak yang 
diterima. Anggaran Okuma County pada tahun 1979 mengalami 
kenaikan sebesar 26,6 kali dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki 
pada tahun 1965 (Onitsuka 2011). 
 
Bencana gempa dan tsunami, yang kemudian diikuti oleh terjadinya 
kecelakan nuklir Daichi Fukushima membawa masyarakat dalam 
kondisi ketidak-pastian. Hal tersebut akibat dari tidak transparannya 
informasi yang diberikan oleh Pemerintah dan TEPCO atas dampak 
radiasi yang ditimbulkan oleh kecelakan tersebut. Ketidak-percayaan 
masyarakat terhadap Pemerintah Jepang dalam menangani bencana 
nuklir Fukushima menyebabkan segala informasi yang disampaikan 
diragukan kebenarannya. Pasca bencana nuklir, terjadi perdebatan 
mengenai dampak dari radiasi nuklir yang juga mencakup 
penyebarannya, pencemaran terhadap bahan makanan, dampak 
terhadap kesehatan dan menentukan siapa yang dianggap sebagai 
korban. 
 
Pada tanggal 15 Maret 2011 atau sehari setelah reaktor 3 Daichi 
Fukushima meledak, Sekretaris Kabinet Yukio Edano mengumumkan 
tingkat radiasi disekitar reaktor nuklir 3 mencapai 400 mSv per jam. 
Namun, penjelasan numerik dari pemerintah tidak dapat menjelaskan 
lebih jauh seberapa bahayanya kondisi tersebut mempengaruhi tubuh 
manusia (Hirose 2011, 59). Oleh karena itu, masyarakat 
mempersepsikan resiko radiasi nuklir dengan pengetahuan yang mereka 
miliki. Besarnya bencana nuklir Fukushima juga menjadi perdebatan. 
Ahli nuklir dari Universitas Kyoto, Koide Hiroaki berpendapat ledakan 
reaktor Fukushima no. 4 menyebabkan kontaminasi cesium 137 
diperkirakan 14.000 kali lebih besar dari bom atom Hiroshima (Reuters 
2013). Pernyataan TEPCO terkait dengan tingkat keparahan kecelakan 
nuklir yang berubah ubah dari tingkat 4, kemudian menjadi tingkat 5 
dan 7 (skala 1-7 berdasarkan standar internasional) dianggap Koide 
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sebagai upaya TEPCO menutupi informasi yang sebenarnya dan 
mengurangi kepanikan masyarakat. Hal itu justru memperlambat 
penanganan terhadap krisis yang terjadi (Koide 2011). 
 
Citizen Nuclear Information Center (CNIC) sebuah NGO yang berbasis 
di Tokyo sejak tahun 1975an telah memberikan informasi dan analisis 
mengenai energi nuklir. CNIC menyampaikan berita di Ustream seperti 
memperingatkan sejak awal mengenai kemungkinan reaktor nuklir 1 
dan 3, namun hal tersebut baru disadari oleh TEPCO dan Pemerintah 
dua bulan kemudian. Pada tanggal 18 Maret 2011, CNIC juga 
memberitahukan tentang bahaya paparan radiasi sehingga Pemerintah 
perlu mengevakuasi penduduk yang berada di radius 30 km (Liscutin 
2011). Namun, evakuasi penduduk di area tersebut baru dilakukan oleh 
Pemerintah pada tanggal 22 April 2011. 
 
Makanan dan minuman menjadi media pencemaran zat radioaktif 
sehingga keamanan pangan menjadi hal yang sangat diperhatikan pada 
saat krisis nuklir. Pada tanggal 17 Maret 2011  Ministry of Health, Labor 
and Welfare (MHLW) menetapkan Provisional Regulatory Values 
(PRVs) sebagai standar untuk menentukan batas kandungan zat 
radioaktif dalam makanan. Berdasarkan standar tersebut, batas 
kandungan zat radioaktif pada makanan  yakni 500 Bg/kg 
(Beqcuerel/kilogram). Namun, standar tersebut dianggap terlalu tinggi 
sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia. Pada tanggal 1 April 
2012 Pemerintah Jepang menetapkan standar keamanan pangan yang 
lebih ketat. 
 

Tabel 1. Batas Kandungan Cesium dalam Makanan (Bq/kg) 
 

Standar  
Keamanan Pangan 

Minuman Susu Bahan 
makanan 

umum 

Makanan 
Bayi 

Jepang (Provisional 
limit /PRVs berlaku 
sejak Maret 2011) 

200 200 
(termasuk 

produk lain 
dari susu) 

500 200 

Standar baru Jepang 
(berlaku  sejak  1 April 
2012) 

10 50 100 
(termasuk 

produk dari 
susu) 

50 

Amerika 1.200 1.200 1.200 1.200 

Uni Eropa 1.000 1.000 1.250 400 

Codex 1.000 1.000 1.000 1.000 

Sumber: Ministry of Wealth, Labour and Health (MWLH) dalam Frid (2012). 

 
Pengujian keamanan pangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah 
saja, tetapi juga oleh individu, kelompok masyarakat, NGO, dan 
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perusahaan. Beberapa kelompok menggunakan standar yang berbeda 
dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Supermarket AEON 
dan Maxvalue  melakukan pengujian berdasarkan „AEON standard‟  
yakni mereka tetapkan sendiri dengan batas 50 Bq/kg sebagai 
diferensiasi produk atau sebagai strategi pemasaran. Seikatsu Club 
Consumer Cooperative (SCCC) menggunakan standar radiasi 37 Bq/kg 
pasca kecelakan reaktor nuklir Chernobyl. Namun, pada tanggal 23 
Maret 2011 SCCC menetapkan PRVs sebagai standar yang digunakan 
untuk melindungi kepentingan produsen.  Pada bulan April 2012 SCCC 
merivisi standar yang digunakan dengan menetapkan batas kandungan 
zat radioaktif sebesar 10 Bq/kg untuk susu, air minum, makanan bayi 
dan beras, 20 Bq/kg untuk daging dan telur, dan 50 Bq/kg untuk 
sayuran (Kimura 2012). Perubahan tersebut dilakukan sebagai respon 
dari protes konsumen atas standar yang digunakan oleh SCCC. 
 
Paparan radiasi menyebabkan terganggunya food supply chain di 
Jepang secara nasional. Fukushima Prefecture merupakan daerah 
pertanian keempat terbesar di Jepang yang menghasilkan berbagai 
produk pertanian seperti beras, peach, apel, dan berbagai macam 
sayuran untuk dikirim ke Tokyo dan daerah lainnya. Teh yang 
diproduksi oleh daerah utama penghasil seperti Shizukoka, Saitama 
Ibaraki, Kanagawa, Chiba dan Tochigi Prefecture juga terkontaminasi 
oleh zat radioaktif dan tidak diperbolehkan untuk diekspor ke Perancis 
pada periode April 2011-Maret 2012 (Tanimura 2013). Sektor perikanan 
mengalami dampak terburuk akibat radiasi nuklir. Fisheries Agency 
melakukan penelitian terhadap 14.773 sampel produk perikanan yang 
ditangkap di Fukushima Prefecture dan sekitarnya, dan 24.360 sampel 
dari laut Pasifik  sejak Maret 2011- September 2013.  Berdasarkan 
penelitian tersebut, 53 persen sampel yang ditangkap pada bulan Maret-
Juni 2011 mengandung zat radioaktif lebih dari 100 Bq/kg, dan rasionya 
menurun 2.2 persen pada bulan Juli-September 2011 (Yoshida 2013). 
   
Dampak radiasi nuklir Fukushima masih menjadi perdebatan diantara  
para ahli nuklir dan ahli kesehatan. Wataru et al. (2012) mengkritik hasil 
survei yang disampaikan oleh Prof Yamashita Shunici pada tanggal 11 
September 2012. Survei tersebut dilakukan oleh Pemerintah Fukushima 
Prefecture. Hasil survei menunjukkan bahwa dampak radiasi terhadap 
kesehatan sangat kecil dengan tidak ditemukannya sampel yang 
terpapar radiasi dalam dosis yang tinggi.  Gangguan psikologis lebih 
banyak dialami oleh penduduk dan beresiko terhadap penyakit lainnya. 
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Yamashita yang 
dilakukan pasca bencana nuklir Chernobyl. Namun, Wataru et. al 
meragukan hasil survei tersebut dengan melihat adanya banyak 
kesalahan dalam metodologi yang digunakan, tidak adanya transparansi 
data yang digunakan. Hasil dari survei tersebut dianggap terlalu 
meremehkan resiko radiasi terhadap kesehatan. 



Upik Sarjiati 

226                                                                                 Global & Strategis, Th. 8, No. 2 

 

Pada bulan Februari 2013 WHO mengeluarkan laporan dampak radiasi 
nuklir Fukushima terhadap kesehatan. Laporan tersebut menyebutkan 
bahwa resiko timbulnya penyakit kanker yang diderita oleh penduduk di 
Fukushima Prefecture meningkat sehingga diperlukan monitaring 
dalam jangka panjang. Resiko tersebut disebabkan terutama oleh 
external exposure radiation yakni terpaparnya tubuh seseorang dari 
pancaran radiasi melalui sumber eksternal. WHO berpendapat dampak 
psikologi lebih berpengaruh terhadap kesehatan dan hal ini tidak dapat 
diabaikan (WHO 2013). Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh U.N 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 
(2013) menunjukkan bahwa radiasi nuklir Fukushima tidak berdampak 
pada kesehatan manusia karena tingkat keterpaparan yang sangat 
rendah. Namun, beberapa ahli dari hak azasi manusi PBB tidak 
menyetujui hasil laporan tersebut dan meminta UNSCEAR mengkaji 
ulang hasil penelitian yang dilakukan (Japan Daily Press 2013). 
 
Dalam menentukan siapa yang dapat disebut sebagai “korban” bencana 
nuklir Fukushima adalah hal yang tidak mudah karena besarnya 
dampak yang ditimbulkan, sebaran radiasi yang mencakup beberapa 
wilayah di Jepang, dan dampaknya yang bersifat jangka panjang yang 
tidak dapat diketahui beberapa saat setelah terjadinya bencana. 
Menurut TEPCO, orang yang berhak mendapatkan kompensasi atau 
dianggap sebagai korban bencana nuklir adalah orang yang mengungsi 
atas dasar perintah evakuasi dari pemerintah, kelompok pengusaha yang 
dirugikan akibat dari kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi. 
Untuk mendapatkan kompensasi, penduduk yang merasa menjadi 
korban bencana nuklir mengisi form aplikasi yang telah disediakan oleh 
TEPCO sebanyak 54 halaman. Banyaknya data yang harus diisi dalam 
form aplikasi tersebut menyebabkan beberapa korban memilih tidak 
menuntut kompensasi dari TEPCO karena jumlah kompensasi yang 
akan diberikan oleh TEPCO tidak sebanding dengan usaha yang mereka 
lakukan. 
 
Pengungsi yang berasal dari area dengan radius 10-30 km dari PLTN 
Daichi Fukushima berhak mendapatkan kompensasi.  Area tersebut 
mencakup Minami Soma City, Iitate Village, Namie Town, Futaba Town, 
Okuma Town, Tamioka Town, Hirono Town, Katsurao Village, Kawauchi 
Village, Tamura City dan Iwaki City. Kompensasi yang diberikan terdiri 
dari kompensasi sementara dan kompensasi tetap. Pengungsi tersebut 
mendapatkan kompensasi sementara sebesar 1 juta yen/rumah tangga 
dan 750.000 yen/orang. Sedangkan kompensasi tetap yang dibayarkan 
oleh TEPCO merupakan kompensasi dari biaya selama mengungsi yang 
terdiri dari biaya transportasi, akomodasi, gangguan kesehatan, biaya 
kesehatan, hilangnya pekerjaan, dan kerusakan non-ekonomi (Tepco 
2011a). Selain itu kompensasi diberikan juga kepada petani, nelayan dan 
pengusaha yang dirugikan akibat kerusakan dan hilangnya kesempatan 
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ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana nuklir. Pengusaha dan petani 
dapat mengajukan kompensasi apabila produknya termasuk komoditas 
yang dilarang pemerintah untuk dipasarkan. Namun dalam 
penerapannya banyak petani dan pengusaha yang tidak memenuhi 
kriteria tersebut, meskipun pada kenyataan mereka mengalami kerugian 
yang besar. 
 
Kelompok lain yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan 
kompensasi dari TEPCO yakni penduduk yang mengungsi secara 
sukarela dan penduduk di luar Fukushima Prefecture yang mengalami 
gangguan psikologis akibat ancaman radiasi nuklir. TEPCO pada bulan 
Juni 2012 memberikan kompensasi atas gangguan emosional kepada 
pengungsi sukarela sebesar 200.000 yen (Tepco 2011b). Banyak orang 
yang menjadi korban bencana nuklir Fukushima, namun tidak diakui 
oleh Pemerintah maupun TEPCO. Kelompok tersebut disebut sebagai 
unacknowledge victim atau korban-korban yang tidak diakui seperti 
penduduk dan pekerja TEPCO yang terpapar radiasi melebih standar 
kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah namun tidak atau belum 
mengalami gangguan kesehatan dalam jangka pendek. Dampak dari 
paparan radiasi baru dapat diketahui dalam jangka panjang seperti 
timbulnya penyakit kanker. Namun, tidak mudah menetapkan penyebab 
penyakit kanker, apakah disebabkan oleh radiasi nuklir atau faktor 
lainnya. Kompensasi TEPCO hanya menutup biaya pengobatan yang 
telah dikeluarkan oleh penderita namun tidak menjamin resiko yang 
akan ditanggung penderita dalam jangka panjang. Radiasi nuklir dengan 
sifat yang tidak dapat dirasakan dengan panca indera memungkinkan 
masyarakat Jepang terpapar radiasi tanpa mengetahuai dirinya terpapar 
radiasi terutama yang disebabkan oleh internal exposure (melalui 
makanan, minuman dan udara yang dihirup). TEPCO menggunakan 
batas geografi untuk menentukan siapa yang menjadi korban bencana 
nuklir dan berhak menerima kompensasi sehingga banyak penduduk 
yang tinggal di area dengan tingkat radiasi yang tinggi tidak 
mendapatkan kompensasi. 
 
 

Simpulan 
 

Bencana industri seperti bencana penyakit Minamata dan nuklir 
Fukushima memperlihatkan permasalahan yang kompleks terkait 
dengan pendefinisian resiko. Hal ini dikarenakan harus ada pihak yang 
harus bertanggung-jawab terhadap bencana yang terjadi termasuk 
dalam hal penanganan dan pemberian kompensasi bagi korban bencana 
tersebut. Perusahaan TEPCO dan Chisso, sebagai pelaku bisnis tentu 
saja memperhitungkan besarnya kerugian yang ditanggung akibat 
bencana tersebut serta jumlahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 
memberikan kompensasi kepada korban bencana. Sebagai pelaku bisnis, 
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kedua perusahaan tersebut akan mempertahankan keberadaan 
perusahaan demi kelangsungan bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, 
kedua pelaku bisnis tersebut berusaha untuk meminimalkan kerugian 
yang harus ditanggung bahkan mencoba untuk menghindar dari 
tanggung-jawab. 
 
Dari segi perekonomian nasional, energi nuklir dan produk kimia 
merupakan dua sektor industri yang penting bagi kemajuan 
perekonomian di Jepang. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang sangat 
berhati-hati dalam mendefinisikan resiko radiasi maupun penyakit 
Minamata untuk melindungi kedua industri tersebut. Selain itu, 
hubungan erat antara industri dan birokrat yang sering disebut 
amakudari menjadi media yang efektif dalam mendefinisikan resiko 
dalam kedua bencana industri tersebut. Kedua kasus tersebut 
memperlihatkan ilmuwan dan ahli hukum berperan penting dalam 
mengkonstruksikan resiko seperti yang telah diungkapkan oleh Ulrich 
Beck. Ilmuwan dengan bukti alamiah dapat meyakinkan berbagai pihak 
dalam mengkonstruksikan resiko yang terjadi, sedangkan ahli hukum 
berperan mengadvokasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi 
dari perusahaan atas kerugian yang diderita akibat kedua bencana 
tersebut. 
 
Kedua kasus bencana industri tersebut memperlihatkan adanya 
kontestasi pengetahuan yang melibatkan berbagai pihak dalam 
mengkonstruksikan resiko dan membutuhkan waktu yang panjang. 
Kontestasi pengetahuan dalam mengkonstruksikan resiko penyakit 
Minamata masih berlangsung meskipun bencana tersebut telah terjadi 
lebih dari setengah abad yang lalu. Hal ini memperkuat dugaan bahwa 
kontestasi pengetahuan dalam mengkonstruksikan resiko bencana 
nuklir Fukushima akan terjadi di masa depan karena bencana nuklir 
mempunyai karakteristik tidak dapat dirasakan, lintas geografi dan 
lintas generasi. Dampak radiasi nuklir baru dapat terdeteksi puluhan 
tahun mendatang.  
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