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Sinopsis

Enam puluh tahun telah berlalu sejak mentor saya, presiden Soka Gakkai 
kedua, Josei Toda (1900-58), menyampaikan deklarasi yang menyerukan 
larangan dan penghapusan senjata-senjata nuklir. 

Di dalam pemikirannya yang terdalam, terdapat visi tentang manusia 
sebagai warga global yang berakar pada filosofi penghormatan terhadap 
keluhuran martabat setiap makhluk sebagaimana yang diajarkan dalam 
Buddhisme.

Filosofi itu meyakini bahwa tak seorang pun layak didiskriminasi, 
dieksploitasi, atau dikorbankan kepentingannya atas nama kepentingan 
orang lain. Inilah cara berpikir yang bersambutan dengan imbauan PBB 
kepada masyarakat internasional untuk menciptakan dunia yang “tidak 
mengecualikan seorang pun.”

Dunia kita saat ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang 
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memprihatinkan termasuk keberlanjutan konflik bersenjata yang seakan 
tiada hentinya dan kesengsaraan dari peningkatan pesat jumlah pengungsi. 
Namun, saya tidak bersikap pesimistis terhadap masa depan umat manusia. 
Alasannya terdapat pada keyakinan saya terhadap orang-orang muda, yang 
masing-masing memendam harapan dan kemungkinan akan masa depan 
yang lebih baik.

Saya ingin menawarkan pemikiran tentang bagaimana membangun 
masyarakat yang damai, adil, dan inklusif yang digambarkan di dalam 
Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diluncurkan tahun lalu, 
dengan memberi fokus khusus pada peran kaum muda.

MENCIPTAKAN SOLIDARITAS YANG BERPUSAT PADA KAUM 
MUDA MENUJU SASARAN KERUKUNAN HIDUP

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim 
pada 2016, negara-negara di dunia bersatu untuk menghadapi ancaman 
bersama dengan cara yang sebelumnya dirasakan mustahil. Ini merupakan 
akibat kewaspadaan bersama bahwa perubahan iklim adalah isu yang 
genting bagi semua negara.

Bila kita ingin membuat kemajuan dalam mencapai Tujuan-Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, kita perlu menunjukkan kewaspadaan dan 
solidaritas yang sama dalam berbagai bidang.

Kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang seakan tak bisa 
dipulihkan itu ditemukan tatkala manusia berkumpul dan terus melakukan 
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apapun yang dapat mereka lakukan demi membantu manusia lain. 

Dalam tradisi Buddhis Mahayana, istilah bodhisatwa digunakan untuk 
menggambarkan seorang yang mendedikasikan diri demi kesadaran dan 
kebahagiaan dirinya dan orang lain. Semangat bodhisatwa ini merupakan 
dasar yang telah melestarikan upaya-upaya SGI sebagai organisasi 
kemanusiaan berbasis agama yang mendukung PBB dan bekerja untuk 
menyelesaikan tantangan-tantangan global. Fokus kami yang konsisten 
adalah selalu mengupayakan pemberdayaan manusia, oleh manusia dan 
untuk manusia.

Kemampuan batin manusia yang dibebaskan oleh pemberdayaan itu 
bertindak sebagai sumber energi transformasi yang tiada habisnya, mata air 
harapan yang tiada pernah kering.

Pendidikan membangkitkan berbagai tindakan dan aktivitas yang 
membentuk arah masyarakat. Pendidikan untuk warga global, khususnya, 
dapat mendorong tindakan dan solidaritas, memungkinkan orang-orang 
muda membangkitkan potensi mereka sepenuhnya, dan dengan demikian 
meningkatkan momentum perubahan global.

MELETAKKAN FONDASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT 
YANG MENGATASI PERPECAHAN DAN KETIDAKSETARAAN
 
Dengan ekonomi global yang terus saja mandek, sikap cenderung anti 
asing menguat. Pemikiran anti asing diperkuat oleh ketimpangan dunia 
yang mencolok antara yang baik dan yang jahat. Pemikiran itu tidak 
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memberi ruang bagi keraguan ataupun keberatan-keberatan. Sama halnya, 
ketika upaya rasionalitas ekonomi tidak diseimbangkan dengan unsur 
manusiawi, maka akan muncul suatu psikologi yang siap menggerus bahkan 
pengorbanan paling ekstrem dari orang lain. 

Pegangan sosial apakah yang tersedia untuk melawan sikap anti asing 
yang menguatkan perpecahan masyarakat, ataupun upaya rasionalitas 
ekonomi yang tak peduli meski mengorbankan pihak yang rentan? Saya 
yakin jawabannya dapat ditemukan dalam hubungan-hubungan yang 
kuat di antara manusia. Saya yakin bahwa persahabatan di kalangan 
kaum muda akan ampuh membalikkan arus perpecahan dan melahirkan 
budaya perdamaian yang berlandaskan penghormatan mendalam terhadap 
keberagaman.

MEMPERKUAT KAPASITAS KOMUNITAS UNTUK MENGHADAPI 
DAN MERESPONS TANTANGAN SECARA POSITIF 

Kemampuan untuk memecahkan masalah bukanlah sesuatu yang hanya 
milik satu orang istimewa: Ia adalah jalan yang terbuka di hadapan setiap 
kita ketika kita menghadapi kenyataan secara langsung, mengambil sebagian 
dari beban berat itu dan bertindak dengan tekun. Energi kaum muda, pada 
khususnya, dapat mempercepat mata rantai reaksi perubahan positif begitu 
mereka menjalin ikatan-ikatan kepercayaan di kalangan warga. 

TIGA BIDANG PRIORITAS:

Saya ingin menawarkan usulan-usulan konkrit menyangkut tiga bidang 
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prioritas yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat damai, adil, dan 
inklusif yang menjadi sasaran Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

•	 Melarang dan menghapus persenjataan nulir

Ancaman dari persenjataan nuklir semakin meningkat saja. Dalam hal ini, 
saya ingin mengajukan beberapa usulan.

1. Secepatnya mengadakan konferensi tingkat tinggi antara 
Amerika Serikat dan Rusia untuk menguatkan proses perlucutan senjata 
nuklir. Saya mendesak pemimpin kedua negara ini melakukan dialog untuk 
melepaskan persenjataan mereka dari siaga tinggi dan membuat kemajuan 
baru dalam pengurangan senjata nuklir. 

2. Jepang harus bekerja tekun untuk mencapai keikutsertaan paling 
besar dalam negosiasi yang akan datang mengenai instrumen hukum yang 
bersifat mengikat untuk melarang persenjataan nuklir, termasuk negara-
negara yang memiliki atau bergantung pada senjata nuklir.

Di tahun-tahun belakang ini, kota Hiroshima dan Nagasaki telah 
berkontribusi untuk terus memaparkan isu senjata nuklir ke publik dengan 
menjadi tuan rumah berbagai pertemuan diplomatis dan kunjungan 
perwakilan negara-negara lain. Sebagai satu-satunya negara yang pernah 
merasakan serangan nuklir, Jepang harus mendorong negara-negara yang 
telah berpartisipasi dalam diskusi-diskusi ini dan negara lain sebanyak 
mungkin agar ikut serta dalam berbagai negosiasi multilateral tentang 
perlucutan senjata nuklir mendatang.
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Tugas menyelenggarakan perjanjian yang melarang produksi, transfer, 
ancaman penggunaan senjata-senjata ini harus dipandang sebagai suatu 
upaya global dengan tujuan agar kekejaman perang nuklir tidak lagi dialami 
oleh negara manapun.

Komisi Persiapan pertama Konferensi Tinjauan NPT tahun 2020 
dijadwalkan bertemu di Vienna pada bulan Mei 2017. Perlu ada upaya 
untuk secara bersama menyatakan masalah-masalah keamanan seluruh 
negara untuk membantu negosiasi itu benar-benar konstruktif. 

3. Seluruh elemen masyarakat sipil harus mengeluarkan pernyataan 
yang ditujukan ke arah negosiasi mendatang. Bersama-sama, tindakan itu 
akan merupakan deklarasi warga dunia untuk dunia tanpa senjata nuklir

Sekaranglah saatnya bagi masyarakat sipil untuk membangun momentum 
untuk memantapkan perjanjian sebagai bentuk hukum internasional yang 
didorong oleh warga sipil. 

•	 Memulihkan harapan dalam hati para pengungsi

Bidang prioritas kedua yang ingin saya fokuskan adalah kebutuhan untuk 
menerapkan program bantuan yang dirancang untuk membuat para 
pengungsi hidup dengan harapan. 

Saya ingin mengusulkan agar PBB mengambil inisiatif dalam 
mengembangkan suatu struktur bantuan baru yang merupakan kemitraan 
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untuk mengatasi tantangan-tantangan kemanusiaan dan melindungi 
martabat kemanusiaan. Inisiatif itu akan memungkinkan orang-orang 
yang dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya bekerja di bidang-bidang 
yang berkontribusi dalam memperkuat pertahanan hidup dan mendorong 
pencapaian SDGs di komunitas-komunitas yang menampungnya. 

Salah satu bentuknya adalah menghimpun gerakan-gerakan kemanusiaan 
dan pembangunan, dengan negara-negara anggota PBB secara aktif bekerja 
sama menciptakan program-program pelatihan kejuruan dan keterampilan 
yang berkaitan dengan SDGs bagi para pengungsi dan para pencari suaka 
politik. 

•	 Membangun sebuah budaya hak asasi manusia

Tahun depan adalah tahun ketujuh puluh Deklarasi Universal Hak-Hak 
Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights atau UDHR). 
Saya ingin mengusulkan agar peristiwa itu dirayakan dalam sebuah forum 
yang diadakan oleh PBB dan masyarakat sipil tentang pendidikan hak-hak 
asasi manusia yang akan meninjau berbagai pencapaian sampai saat ini 
dan memperdalam pertimbangan-pertimbangan ke arah adopsi konvensi 
mengenai pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia.

Bila kaum muda dunia dapat menjunjung dan melindungi nilai-nilai 
utama hak-hak asasi manusia, maka saya percaya bahwa jalan menuju 
masyarakat yang pluralis dan inklusif dapat diwujudkan jadi kenyataan. 
Pendidikan Hak Asasi Manusia dapat menjadi kekuatan pendorong 
untuk mencapainya. Lewat kerjasama dengan LSM lainnya, SGI berharap 
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dapat menggugah opini publik secara global untuk mengadopsi konvensi 
pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia yang mengikat secara 
hukum.

Kesetaraan gender juga sangat relevan untuk membangun budaya 
hak asasi manusia. Tujuan kesetaraan gender adalah membuka jalan bagi 
setiap orang, tanpa melihat jenis kelaminnya, untuk memunculkan cahaya 
keluhuran martabat dan kemanusiaannya dengan cara yang sesuai dengan 
keunikan setiap orang.

SGI, dengan mengedepankan kaum muda dalam gerakannya, akan 
berupaya lebih jauh untuk mengembangkan solidaritas manusia yang 
bersatu untuk memperjuangkan budaya hak asasi manusia. bekerja menuju 
terciptanya suatu masyarakat tanpa satu orang pun yang terkecualikan.
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SOLIDARITAS GLOBAL KAUM MUDA: 
MENYONGSONG ERA HARAPAN BARU

Proposal Perdamaian 2017
Daisaku Ikeda
Presiden Soka Gakkai International

Enam puluh tahun telah berlalu sejak mentor saya, 
presiden Soka Gakkai kedua, Josei Toda (1900-58), 

menyampaikan deklarasi yang menyerukan larangan dan 
penghapusan senjata-senjata nuklir. 
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Toda berjuang men-
dampingi presiden pendiri, 
Tsunesaburo Makiguchi 
(1871-1944), untuk tujuan 
perdamaian dan kemanu-
siaan. Di dalam pemikiran-
nya yang terdalam, terdapat 
visi tentang manusia seba-
gai warga global yang bera-
kar pada filosofi penghor-
matan terhadap keluhuran 
martabat setiap makhluk 
sebagaimana yang diajar-
kan dalam Buddhisme.

Filosofi itu meyakini bahwa tak seorang pun, di manapun ia dilahirkan 
atau dari golongan manapun ia berasal, layak didiskriminasi, dieksploitasi, 
atau dikorbankan kepentingannya atas nama kepentingan orang lain. Inilah 
cara berpikir yang bersambutan dengan imbauan PBB kepada masyarakat 
internasional untuk menciptakan dunia yang “tidak mengecualikan seorang 
pun.” [1]

Sentimen yang sama kuatnya inilah yang telah mendorong Toda 
menyebut persenjataan nuklir sebagai kejahatan absolut, suatu ancaman 
mendasar terhadap hak-hak hidup warga dunia, dan mendorongnya 
menyerukan pelarangan senjata itu dalam gerakan populer secara meluas. 
Pada tanggal 8 September 1957, di bawah langit biru yang jernih pasca 

Seikyo Shim
bun

Josei Toda menyerukan pelarangan dan penghapusan 
persenjataan nuklir, Yokohama, Jepang, September 1957
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badai taupan, ia berpidato di hadapan sekitar 50.000 orang muda yang 
berkumpul di Stadium Mitsuzawa di Yokohama: “Saya berharap bahwa, 
sebagai pengikutku, kalian semua akan mewarisi deklarasi yang akan 
kusampaikan hari ini, dan menyebarkan tekadnya ke seluruh dunia.” [2] 
Sampai kini, imbauan suaranya masih bergema di dalam hati saya.  

Sejak itu, anggota Soka Gakkai di Jepang dan di seluruh dunia 
telah bekerja sama dengan individu-individu dan organisasi-organisasi 
yang berpikiran sama dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang 
mengupayakan pelarangan dan penghapusan senjata nuklir. 

Bulan Desember lalu, dilatarbelakangi oleh makin kuatnya pengakuan 
tentang tidak manusiawinya senjata nuklir di kalangan masyarakat 
internasional, Sekjen PBB telah mengadopsi suatu resolusi bersejarah 
yang menyerukan dimulainya negosiasi terhadap perjanjian pelarangannya. 
Konferensi negosiasi pertama sudah ditetapkan akan diadakan di Markas 
Besar PBB di New York di bulan Maret, dan keberhasilannya merupakan 
awal yang penting untuk menuju dunia yang bebas dari senjata nuklir. 

Selain senjata nuklir, dunia kita saat ini juga dihadapkan pada berbagai 
tantangan yang memprihatinkan termasuk keberlanjutan konflik bersenjata 
yang seakan tiada hentinya dan kesengsaraan dari peningkatan pesat jumlah 
pengungsi. Namun, saya tidak bersikap pesimistis terhadap masa depan 
umat manusia. Alasannya terdapat pada keyakinan saya terhadap orang-
orang muda, yang masing-masing memendam harapan dan kemungkinan 
akan masa depan yang lebih baik.
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Hal itu tidak menyangkal fakta bahwa jutaan orang-orang muda kini 
hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang sungguh-sungguh 
memprihatinkan sebagaimana yang dibuktikan dalam fakta bahwa anak-
anak dan kaum muda termasuk teratas dalam kelompok yang membutuhkan 
perhatian khusus menurut Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
PBB (UN Sustainable Development Goals atau SDGs) yang diluncurkan 
tahun lalu. 

Namun kita mesti ingat pada potensi kaum muda yang ditonjolkan 
misalnya dalam Resolusi 2250 Dewan Keamanan PBB, yang menekankan 
pentingnya peranan kaum muda dalam pembangunan perdamaian. 

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB yang berjudul Mengubah dunia 
kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development), yang menyerukan Tujuan-Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan itu, kaum muda disebutkan sebagai “para 
agen perubahan yang penting”, [3] suatu keyakinan yang sepenuhnya saya 
rasakan pula. Kaum muda dan keterlibatan mereka yang penuh semangat 
merupakan solusi perubahan global yang kita hadapi; mereka memegang 
kunci pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh PBB menuju 
tahun 2030.

Dalam proposal ini, saya ingin memberi fokus khusus pada peran kaum 
muda saat saya menawarkan pemikiran tentang bagaimana membangun 
masyarakat yang damai, adil, dan inklusif yang digambarkan di dalam 
Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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MEMBANGUN SOLIDARITAS: PERAN KAUM MUDA 

Tantangan pertama yang akan saya bahas adalah menciptakan solidaritas 
terhadap kehidupan bersama di sebuah planet yang sama-sama kita huni. 
Dalam hal ini, peran kaum muda sangatlah penting. 

Kesepakatan Paris, suatu kerangka baru internasional untuk menghadapi 
perubahan iklim, telah diberlakukan di bulan November tahun lalu. 
Kerangka ini diadopsi pada bulan Desember 2015 dan ditandatangani 
oleh perwakilan dari 175 negara dan wilayah pada bulan April 2016. 
Pemberlakuannya secara hukum yang kurang dari setahun setelah diadopsi 
itu sungguh sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dengan pemberlakuan ini, negara-negara di dunia bersatu untuk 
menghadapi ancaman bersama dengan cara yang sebelumnya dirasakan 
mustahil. Orientasi ulang ini adalah akibat kewaspadaan bersama bahwa 
perubahan iklim adalah isu yang genting bagi semua negara, suatu kesadaran 
yang dipicu oleh berbagai kejadian cuaca ekstrem, kenaikan permukaan 
laut, dan berbagai gejala lain yang terlihat secara nyata.

Bila kita ingin membuat kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dan 
mencapai ke-17 tujuan dan 169 target yang termuat dalam Tujuan-Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, kita perlu menunjukkan kewaspadaan dan 
solidaritas yang sama dalam berbagai bidang.

Cakupan bidang yang teramat luas yang termuat dalam SDGs telah 
membuat sebagian orang meragukan apakah tujuan-tujuan itu dapat 
dicapai secara nyata. Namun, penting bagi kita untuk mengingat bahwa 
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sebagian besar target itu berpesan kepada banyak orang tentang berbagai 
kondisi teramat berat, yang tak satu pun dapat kita abaikan. Selain dampak 
langsung konflik dan bencana alam, para korban masih seringkali tersiksa 

Kesepakatan Paris adalah suatu kesepakatan dalam Kerangka 

Konvensi PPB untuk Perubahan Iklim yang telah dinegosiasikan 

oleh perwakilan dari 195 negara di Paris pada bulan Desember 

2015. Konvensi itu diberlakukan pada tanggal 4 November 2016 

setelah mendapatkan ratifikasi yang dibutuhkan dari paling sedikit 

55 Pihak dari Konvensi tersebut yang secara total mewakili paling 

sedikit sekitar 55 persen emisi gas rumah kaca global.

Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan iklim pertama yang 

komprehensif, dan memuat tujuan utama untuk menguatkan 

penanganan terhadap ancaman perubahan iklim global dengan 

cara menjaga kenaikan suhu global di abad ini tetap di bawah 

2°C dibandingkan dengan tingkat di zaman pra industri, serta 

mengusahakan berbagai upaya lanjutan untuk membatasi 

kenaikan suhu di angka 1,5°C. Kesepakatan ini juga menguatkan 

kemampuan negara-negara untuk menghadapi dampak 

perubahan iklim dan memberikan suatu mekanisme kepada setiap 

negara untuk menetapkan targetnya dalam emisi gas rumah 

kaca (sumbangan yang ditetapkan secara nasional). Pada tahun 

2018, para pihak yang menandatangani kesepakatan ini akan 

mengadakan penelitian atas kemajuan mereka, dan melakukan 

hal yang sama setiap lima tahun berikutnya. 

KESEPAKATAN PARIS 
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oleh berbagai perasaan bahwa 
mereka telah terlupakan dan 
terabaikan.

Sementara kondisi kedaru-
ratan krisis pengungsi begitu 
jelas dan menjadi topik uta-
ma dalam pembahasan KTT 
Kemanusiaan Sedunia yang 
diselenggarakan pada bulan 
Mei tahun lalu dan di dalam 
KTT untuk Pengungsi dan 
Migran di bulan September, 
kerjasama internasional yang 
efektif terus saja mandek. 

Sekjen PBB yang 
baru, António Guterres, 
menya-takan dalam sebuah 
wawancara bulan Oktober lalu tak lama setelah pengangkatannya: 

Saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan ... agar 
perlindungan terhadap pengungsi dianggap sebagai tang-
gung jawab global. Itu bukan hanya pemikiran yang terdapat 
di dalam kesepakatan pengungsi, namun juga berakar kuat di 
semua kebudayaan dan agama mana pun di dunia ini. Kita bisa 
menemukan di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran Kristen, di 

Seikyo Shim
bun

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, 
Januari 2017
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Afrika, di berbagai agama, di dalam Buddhisme dan Hindu-
isme, suatu komitmen kuat untuk melindungi pengungsi. [4]

Tak pelak lagi, berbagai upaya untuk merespons krisis pengungsi perlu 
diperkuat dan sumber-sumber spiritual untuk mendukung ini dapat 
ditemukan di berbagai tradisi yang dijalankan di seluruh dunia. Kunci 
untuk menghadapi berbagai tantangan yang seakan tak bisa dipulihkan itu 
harus ditemukan tatkala manusia berkumpul dan terus melakukan apapun 
yang dapat mereka lakukan demi membantu manusia lain. 

Titik awal ajaran Buddhisme adalah untuk membantu mereka yang 
menderita agar mereka berdaya menghadapi penderitaan itu. Himpunan 
ajaran Shakyamuni yang sangat luas, kadang-kadang dirujuk sebagai 
delapan puluh ribu ajaran, sebagian besarnya diajarkan dalam upaya untuk 
mengatasi kesulitan dan penderitaan yang menimpa individu-individu 
tertentu. Shakyamuni menolak membatasi penganut ajarannya, dan alih-
alih berupaya untuk “berteman dengan semua, bersekutu dengan siapa 
saja.” [5] Oleh sebab itu ia mengajarkan Dharma kepada siapa pun yang 
dijumpainya. 

Di dalam penggambarannya tentang Shakyamuni, filsuf Jerman 
Karl Jaspers (1883-1969) menyatakan: “Sang Buddha tidak tampil 
sebagai seorang guru pengetahuan, namun sebagai perintis jalan menuju 
keselamatan.” [6] 

Jaspers menyatakan bahwa frasa “jalan keselamatan” berasal dari suatu 
istilah pengobatan India Kuno. Dan apa yang mendasari ajaran Sang Buddha 
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adalah dorongan semangat yang berfungsi seperti obat yang diresepkan 
untuk kondisi tertentu dari berbagai macam penyakit. Shakyamuni berseru 
kepada para murid dan pengikut setianya: “Pergilah kalian sekarang, O 
para Biksu, dan berkelanalah, demi membantu orang banyak, dan demi 
kesejahteraan orang-orang lain.” [7] Demikianlah Shakyamuni dan para 
muridnya yang terus mengembara ke tempat-tempat orang-orang yang 
membutuhkan mereka tanpa membeda-bedakan ras atau kelas, digelari 
sebagai “orang-orang empat penjuru.” [8]

Shakyamuni sendiri menganut kepercayaan mendalam terhadap 
keluhuran martabat dan nilai kehidupan. Ia yakin bahwa keluhuran martabat 
ini terdapat di dalam jiwa setiap orang dan potensi-potensi kehidupan 
yang sudah ada secara alamiah ini senantiasa dimungkinkan untuk kita 
munculkan, bahkan dalam kondisi yang sangat berat. 

Dalam masyarakat di masa Shakyamuni hidup, ada dua aliran pemikiran 
yang dianut. Pertama adalah jenis pemikiran berpaham fatalistik, yaitu 
bahwa masa hidup kita saat ini dan masa depan sepenuhnya ditentukan 
oleh karma yang terhimpun di masa lalu. Aliran kedua meyakini 
bahwa segala sesuatu bergantung pada peluang dan tak satu pun dalam 
hidup kita yang merupakan akibat dari sebab dan kondisi tertentu. 

Pandangan fatalistik menimbulkan sikap pasrah bahwa tiada upaya dari 
kita yang dapat mengubah nasib kita, dan satu-satunya pilihan kita adalah 
menerima nasib. Pandangan ini dapat merampas harapan dari hati manusia. 
Pandangan kedua, dengan melepaskan perbuatan dari akibatnya, mencabut 
rasa kendali manusia, membuatnya tak peduli terhadap tindakan keji yang 
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telah mereka lakukan pada orang lain. 

Shakyamuni mencoba melepaskan manusia dari belenggu dan pengaruh 
berbahaya dari kedua pandangan ini sewaktu ia mengajarkan:

Pandanglah seseorang bukan berdasarkan kelahirannya, melainkan 
kehidupannya.
Sebagaimana kayu menyulut api, yang terlahir buruk bisa jadi arif 
bijaksana, terhormat dan terpercaya, serta sejati. [9] 

Segala sesuatu dalam hidup kita, sama sekali bukanlah ketetapan 
yang sudah tak lagi terganggu-gugat, melainkan dapat diubah menjadi 
lebih baik lewat tindakan-tindakan kita pada saat ini. Dengan cara ini, 
Buddhisme mengajarkan bahwa suatu perubahan dalam tekad kita pada 
saat ini dapat mengubah kenyataan hidup kita di masa sekarang ( Jepang: 
in; sebab) yang kemudian akan menentukan hasil di masa depan ( Jepang: 
ka; akibat). Pada saat yang sama, pandangan ini menekankan pentingnya 
konteks pengondisian ( Jepang: en; jodoh atau relasi) yang secara kuat 
dapat membentuk interaksi antara sebab dan akibatnya. Dengan kata lain, 
bergantung pada konteks jodoh-jodoh yang terbentuk, penyebab yang sama 
dapat menimbulkan berbagai dampak yang sangat berbeda. 

Dari perspektif ini, Buddhisme mendorong cara hidup yang, seraya 
menjunjung kepercayaan kuat terhadap martabat dan potensi-potensi 
makhluk hidup, kita juga membentuk jodoh atau relasi yang dapat saling 
mendorong semangat dan persahabatan dengan mereka yang sudah nyaris 
kehilangan harapan. 
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Dalam tradisi Buddhis Mahayana, istilah bodhisatwa digunakan untuk 
menggambarkan seorang yang mendedikasikan diri demi kesadaran dan 
kebahagiaan dirinya dan orang lain, sebagaimana yang digambarkan secara 
kiasan dalam kata-kata berikut di dalam Sutra Vimalakirti:

Buddhisme mengajarkan bahwa segala sesuatu di semesta ini 

mengandung hukum sebab dan akibat. Sains modern menggu-

nakan kerangka yang sama untuk menjelaskan berbagai hal yang 

dapat dilihat dan diukur, namun kausalitas dalam Buddhisme juga 

mencakup berbagai aspek tak tampak atau aspek spiritual kehidu-

pan, seperti pengalaman merasakan kebahagiaan atau keseng-

saraan, kebaikan atau kekejian. Akumulasi sebab yang dilakukan 

di masa lalu dan masa kini seringkali disebut sebagai “karma,” yang 

juga bisa dilihat sebagai pola-pola perilaku yang cenderung ingin 

kita ulangi, cara-cara kita bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu 

dalam hidup kita.

Namun, ini bukanlah doktrin untuk menerima saja secara pas-

rah. Lebih tepatnya, hukum ini menyatakan bahwa kita mencip-

takan kenyataan kita di masa sekarang dan masa depan dengan 

pilihan-pilihan yang kita buat setiap saatnya. Bila dipahami secara 

demikian, maka hukum sebab-akibat dapat memberdayakan kita, 

karena setiap tindakan kita dapat menjadi penyebab yang akan 

berkontribusi dalam menciptakan sebuah dunia yang lebih baik, 

baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi setiap orang di sekitar kita.

SEBAB DAN AKIBAT
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Di kalpa-kalpa penyakit merajalela,
Mereka jadi obat suci yang mujarab;
Mereka jadikan para makhluk sehat dan senang,
Dan membebaskan mereka.

Di kalpa-kalpa kelaparan,
Mereka menjelma jadi makanan dan minuman.
Setelah lebih dulu puaskan dahaga dan lapar,
Mereka ajarkan Dharma kepada para makhluk hidup. 

Di kalpa-kalpa pedang beradu,
Mereka bermeditasi tentang cinta,
Sebarkan tindakan antikekerasan 
kepada ratusan juta makhluk hidup. [10]

Hal ini menandaskan penebaran semangat kepada orang-orang sewaktu 
mereka tertimpa penderitaan hidup yang tak terelakkan, yang dalam 
Buddhisme disebut sebagai empat macam penderitaan, yakni kelahiran, 
penuaan, penyakit, dan kematian. Dan sebagaimana yang ditunjukkan 
dalam kata-kata di dalam Sutra Vimalakirti berikut ini—karena para 
makhluk sedang menderita sakit, aku pun turut merasakan derita penyakit 
[11]—menjadi bodhisatwa itu berarti termotivasi oleh semangat empati 
untuk merespons terhadap krisis sosial yang memprihatinkan, di manapun 
engkau berada dan apakah engkau terkena langsung atau tidak. 

Dalam sutra yang sama, dampak tindakan welas asih ini digambarkan 
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sebagai “dian yang tak kunjung padam” [12]: sinar harapan yang kita 
nyalakan tidak hanya akan menerangi kehidupan individu yang berinteraksi 
dengan kita, tetapi akan terus menerangi kehidupan orang-orang lain di 
sekitar kita dan di dalam masyarakat secara menyeluruh.

Semangat bodhisatwa ini merupakan dasar yang telah melestarikan 
upaya-upaya SGI sebagai organisasi kemanusiaan berbasis agama yang 
mendukung PBB dan bekerja untuk menghadapi tantangan-tantangan 
global. Selama bertahun-tahun, kami telah terlibat dalam berbagai kegiatan 
seperti membantu para pengungsi dan membangun kembali pasca bencana 
alam. Dan fokus kami yang konsisten adalah selalu mengupayakan 
pemberdayaan manusia, oleh manusia dan untuk manusia.

Macam dian yang tak kunjung padam, kemampuan batin manusia yang 
dibebaskan oleh pemberdayaan itu bisa bertindak sebagai sumber energi 
transformasi yang tiada habisnya, mata air harapan yang tiada pernah kering. 

Sutra Teratai yang mengungkapkan esensi ajaran Shakyamuni, memuat 
Kisah Kota Khayalan dan Tempat Harta Karun. [13]

Ada serombongan orang sedang melintasi gurun pasir yang terbentang 
luas dipandu oleh seorang pemimpin yang telah mengenal baik wilayah yang 
berbahaya itu. Para anggota rombongan itu sudah sangat lelah dan ingin 
mengakhiri perjalanan mereka. Namun, bila mereka berbalik, upaya mereka 
pun menjadi sia-sia, maka si pemandu menggunakan kekuatan gaibnya 
untuk menyulap sebuah pemandangan kota yang gemerlapan yang dapat 
mereka capai segera dan memberi semangat agar mereka terus bertahan 
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hingga sampai di sana. Kota sulapan itu membangkitkan harapan para 
anggota iring-iringan itu, dan sewaktu mereka mencapai kota itu mereka 
pun dapat beristirahat. Setelah menyaksikan rombongan dapat beristirahat, 
si pemandu pun mengungkapkan bahwa kota yang mereka singgahi itu 
hanyalah sebuah kota sulapan untuk memberi mereka semangat. Tujuan 
mereka sebenarnya, yakni tempat penyimpanan harta karun, sudah dekat, 
dan ia mendorong mereka untuk melanjutkan perjalanan sampai di sana. 

Tema yang termuat di dalam dongeng ini ditemukan di dalam kata-kata 
Shakyamuni—bersama-sama kalian dapat mencapai tempat penyimpanan 
harta karun. [14] Hal ini dapat dipahami sebagai suatu penegasan 
kebanggaan terhadap semangat manusia, yakni maju bersama-sama dengan 
yang lainnya dalam suatu semangat yang tak kenal lelah untuk mencapai 
kebahagiaan bersama betapapun seringkali upaya itu terasa meletihkan dan 
membuat putus asa.

Bila kita renungkan istilah-istilah hubungan sebab-akibat yang telah 
dibahas di atas, orang-orang yang telah jatuh ke dalam kelelahan total 
(sebab) dan yang seakan tak mungkin lagi melanjutkan perjalanan (akibat) 
menjadi bersemangat kembali dan mampu mencapai tujuannya (akibat 
alternatif ) berkat kata-kata penyemangat (jodoh).

Nichiren (1222-82), guru Buddhis dari Jepang yang mengembangkan 
suatu interpretasi unik ajaran Buddha yang berakar pada semangat Sutra 
Teratai, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara 
Kota Khayalan dan Tempat Harta Karun itu. Keduanya identik. Bukan 
hanya hasil mencapai tempat penyimpanan harta karun itu yang bermakna, 
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namun prosesnya, yakni “bersama-sama kalian dapat mencapai tempat 
penyimpanan harta karun”. Itulah yang sangat bernilai. 

Ketika penyebab dan jodoh dalam penderitaan manusia dan semangat 
untuk mengatasinya dipadukan secara harmonis, maka setiap langkah ke 
depan menjadi suatu “momen hidup dalam kota khayalan” dan berkilauan 
dengan keluhuran martabat kehidupan, yakni suatu “momen hidup di 
tempat harta karun”[15]

Sewaktu menuliskan Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millennium Development Goals atau MDGs) yang mendahului Tujuan-
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) selama kurun waktu hingga 
tahun 2015, saya mencatat bahwa upaya untuk mencapai tujuan-tujuan itu 
harus difokuskan bukan hanya untuk mencapai target-targetnya, melainkan 
juga untuk memulihkan kesejahteraan individu yang menderita.[16] Bila 
perhatian terlalu diutamakan pada pencapaian angka, maka kita bisa tidak 
menaruh perhatian yang layak terhadap kebutuhan manusia-manusia yang 
hidup, yang dapat melemahkan motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut. 

Di sini saya jadi kembali teringat akan kata-kata aktivis kemanusiaan 
Adolfo Pérez Esquivel: “Tatkala manusia bersatu untuk menggapai tujuan 
kemanusiaan yang sama, tatkala mereka berharap akan perdamaian dan 
kemerdekaan, mereka akan menghasilkan kemampuan-kemampuan yang 
luar biasa.” [17]

Dr. Esquivel menemukan keyakinan ini lewat pendalamannya tentang 
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solidaritas di kalangan orang-orang Amerika Latin yang menolak untuk 
melepaskan harapan akan masa depan di tengah situasi sosial yang sangat 
berat untuk ditanggungkan. Dia mengungkapkan kekagumannya terhadap 
tindakan orang-orang awam dengan penggambaran yang jelas berikut ini:

Bila kita memasuki lebih dalam kehidupan orang-orang biasa, kita 
akan menyaksikan lelaki dan perempuan, muda dan tua, yang tanpa 
merasa jadi pahlawan, dengan optimis mengharapkan keajaiban 
datang dan kuncup bisa mekar jadi bunga setiap harinya. 

Bunga semacam itu dapat mekar di tengah perjuangan hidup sehari-

Seikyo Shim
bun

Adolfo Perez Esquivel di Buenos Aires, Argentina, Maret 2015
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hari, di dalam senyum seorang bocah, dalam pengharapan dan dalam 
terangnya jalan yang menunjukkan kepada kita bahwa upaya-upaya 
perjuangan berat kita adalah kebebasan kita. [18]

 
Tak ada satu pun tujuan dalam SDGs yang akan mudah dicapai. Namun, 
dengan tetap mempertahankan jalinan hubungan yang empatis dengan 
mereka yang berjuang dan terus setia menjalankan pemberdayaan, masing-
masing kita akan bisa menjadi penyebab mekarnya sekuntum bunga di 
sekitar kita.

Dalam hal ini, tak seorang pun yang berperan lebih penting daripada 
para kaum muda. 

Resolusi Dewan Keamanan 2250 yang saya sebutkan sebelumnya, 
menekankan pentingnya membangun perdamaian. Seperti yang ditegaskan 
resolusi ini, orang-orang muda memiliki kekuatan untuk menciptakan 
terobosan-terobosan baru di segala bidang bila mereka diberi peluang 
untuk aktif. 

Warga di seluruh dunia dibuat terharu musim panas lalu sewaktu tim 
yang terdiri dari para pengungsi ikut turun lapangan di Olimpiade untuk 
pertama kalinya. Kata-kata yang mereka ungkapkan di dalam peristiwa 
itu masih bergaung di hati saya. Salah satu dari mereka menyampaikan 
keinginannya untuk memanfaatkan peluang berlari di olimpiade itu untuk 
menyampaikan pesannya kepada sesama pengungsi bahwa hidup itu bisa 
diubah menjadi lebih baik, sementara yang lainnya mengenang kehidupan 
masa lalunya dan menyatakan bahwa ia mendapatkan kekuatan dari 
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pengalaman-pengalaman itu dan 
berlari dengan harapan agar para 
pengungsi bisa menjalani hidup 
yang lebih baik. [19]

Kata-kata mereka itu memuat 
fakta bahwa inti sejati usia kemudaan 
tidak terletak di masa lalu, bukan 
di masa depan, tetapi lebih pada 
keinginan untuk melakukan sesuatu 
yang dapat bermanfaat bagi orang-
orang lain yang sama-sama hidup di 
masa sekarang.

Begitu pula bagi kaum muda. Visi 
SDGs, yaitu tidak mengecualikan 

satu orang pun, bukanlah suatu tujuan yang jauh maupun suatu tujuan 
kelak di masa depan. Visi SDGs itu merujuk ke kenyataan kehidupan 
bersama di saat ini di planet ini dengan sesama manusia. Suatu cara hidup 
yang mencurahkan upaya setiap hari untuk membangun masyarakat yang 
di dalamnya kenikmatan menjalani hidup bisa dirasakan oleh semua orang. 

Sewaktu kaum muda bertekad untuk menerangi setiap pojok dunia yang 
mereka huni saat ini, mereka membuka ruang rasa aman bagi manusia untuk 
kembali meraih harapan dan kekuatan menjalani hidup. Tekad untuk hidup 
bersama yang dinyalakan di ruang aman itu bersinar sebagai perwujudan 
masyarakat yang tak mengecualikan satu orang pun, menghidupkan 

Keluhuran suatu 
negara atau 
masyarakat terletak 
pada perlakuannya 
terhadap mereka 
yang paling terpapar 
kesengsaraan, bukan 
pada kekuatan 
militer atau 
ekonominya. 
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keberanian di hati manusia yang hidup dalam komunitas-komunitas yang 
menghadapi tantangan yang sama. 

Dalam proposal saya tiga tahun lalu, saya menekankan bahwa kaum 
muda masa kini adalah generasi yang akan secara kuat membentuk upaya 
pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs. Saya juga mengusulkan agar PBB 
dan masyarakat sipil bekerja sama dalam mempromosikan jenis pendidikan 
bagi warga global yang dapat melepaskan potensi kepemudaan yang tak 
terbatas.

Saya merasa sangat bersyukur ketika konferensi lembaga swadaya 
masyarakat yang berafiliasi dengan Departemen Informasi Publik PBB 
dilaksanakan di Korea Selatan telah mengambil tema, “Pendidikan untuk 
Warga Global: Mencapai Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Bersama-sama.” Dengan dihadiri oleh banyak kaum muda, konferensi 
itu mengadopsi Rencana Kerja Gyeongju (Gyeongju Action Plan) yang 
menuntut para pesertanya untuk mempromosikan pendidikan bagi warga 
global. 

Keluhuran suatu negara atau masyarakat terletak pada perlakuannya 
terhadap mereka yang paling terpapar kesengsaraan, bukan pada kekuatan 
militer atau ekonominya. 

Seiring waktu, pendidikan membangkitkan berbagai tindakan dan 
aktivitas yang membentuk arah masyarakat. Pendidikan untuk warga 
global, khususnya, dapat memberikan konteks pengondisian (jodoh) yang 
memungkinkan manusia membingkai kembali berbagai peristiwa yang 
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terjadi melalui sebuah perspektif kemanusiaan yang sama, dan untuk 
mendorong tindakan dan solidaritas. Hal itu dapat mendorong manusia 
untuk menanggapi isu global dari sisi pandang kehidupan dan gaya 
hidupnya sendiri, yang dengan demikian mencuatkan kemampuan batin 
yang sama-sama kita miliki. 

Melalui pendidikan untuk kewarganegaraan global, para siswa memiliki 
peluang untuk: (1) mendapatkan pengalaman memandang dunia lewat 
pandangan orang lain; (2) menemukan dan mengklarifikasi apa saja yang 
dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang membuka peluang 
untuk hidup bersama; dan (3) bekerja sama untuk membuka ruang-ruang 
rasa aman di lingkungan terdekat di sekitar mereka.

Saya merasa yakin bahwa pendidikan jenis ini dapat berfungsi sebagai 
konteks katalisator (jodoh) yang memungkinkan orang-orang muda 
membangkitkan potensi mereka sepenuhnya, dan dengan demikian 
meningkatkan momentum perubahan global. 

MENGATASI PERPECAHAN DAN SIKAP ANTI ASING 
(XENOFOBIA)

Tantangan kedua adalah meletakkan dasar-dasar bagi masyarakat untuk 
bisa mengatasi perpecahan dan ketimpangan. 

Dengan kemajuan globalisasi yang pesat, makin banyak saja warga 
yang menjalani hidup di negara-negara yang bukan merupakan tempat 
kelahirannya. Sejak awal abad dua puluh satu, sudah ada peningkatan 
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sebanyak 40 persen jumlah orang-orang seperti itu yang kini mencapai 244 
juta warga. [20]

Dengan ekonomi global yang terus saja mandek, sikap cenderung anti 
asing menguat dan menimbulkan kondisi yang kian berat bagi para migran 
dan keluarga mereka. 

Mantan Kanselir Austria Franz Vranitzky mengangkat persoalan ini 
ketika ia bicara di konferensi antaragama di Vienna tiga tahun lalu. Dengan 
mempertimbangkan bahwa kecenderungan globalisasi dan integrasi kian 
meningkat, kecenderungan solidaritas menurun, dia menyampaikan:

Di sebagian besar negara-negara Eropa, solidaritas menurun 
terhadap para migran dan pemohon suaka politik. Saya merasa 
perlu untuk menunjukkan keprihatinan bahwa sewaktu tiba 
masanya berkampanye, sebagian besar pemimpin politik yang ingin 
meningkatkan peluangnya, akan mengesampingkan solidaritas 
terhadap mereka yang miskin yang datang dari luar negeri. [21]

Di tahun-tahun belakangan ini ada kekhawatiran yang terus meningkat, 
bukan hanya di Eropa, tapi juga di seluruh dunia tentang mencuatnya ujaran 
kebencian yang memuat diskriminasi dan tentang wacana politik anti asing. 

Berkaitan dengan KTT PBB untuk persoalan Pengungsi dan Migran pada 
bulan September lalu, suatu kampanye baru diluncurkan untuk menanggapi 
dan mengalihkan kekhawatiran terkait peningkatan pergerakan warga 
secara internasional. Jelaslah bahwa setiap upaya untuk mengatasi isu-isu 
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ini harus mempertimbangkan juga berbagai kekhawatiran yang sah yang 
dirasakan oleh orang-orang yang hidup di negara penerima migran dan 
pengungsi. Sebagaimana yang ditekankan oleh PBB di dalam kampanye 
ini, adalah penting untuk mengupayakan cara-cara yang membalikkan arus 
anti asing dan melakukan pemanusiaan wacana seputar populasi migran 
dan pengungsi sewaktu membahas persoalan ini. 

Sewaktu saya berjumpa dengan mantan kanselir Vranitzky di bulan 
Oktober 1989, kami mendiskusikan pentingnya pertukaran pemuda dan 
budaya dan dia menekankan bahwa “Adalah jarak di hati yang paling 
penting ketimbang jarak yang diukur dengan jumlah angka jam dalam 
perjalanan di pesawat.” [22]

Seikyo Shim
bun

Penulis bertemu mantan kanselir Austria Franz Vranitzky, Tokyo, Jepang, Oktober 1989
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Ia juga menceritakan kepada saya kisah tentang orang tuanya yang 
menampung sepasang pengungsi Yahudi yang lari dari hukuman mati di 
masa Perang Dunia II. Kedua orang tuanya bertindak tanggap di bawah 
ancaman berat dengan rasa kemanusiaan yang tak lekang dan tanpa 
membeda-bedakan atas dasar agama atau suku. Sambil mengenang 
pengalaman di masa perang ini, sang kanselir menyimpulkan: 

Ada satu pepatah Latin “Bila engkau menginginkan perdamaian, 
bersiaplah untuk berperang.” Namun saya sudah menggantinya 
dengan yang berikut ini sebagai dasar bagi saya bertindak “Bila 
engkau menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk berdamai.” [23]

Pertemuan kami berlangsung hanya sebulan sebelum Tembok Berlin 
runtuh. Di bulan Februari tahun itu, Kanselir Vranitzky telah setuju untuk 
mengangkat bentangan pagar kawat duri di sepanjang perbatasan Austria 
Hungaria. Ini secara resmi membuka jalan bagi pergerakan orang-orang 
dari Blok Timur ke Blok Barat yang dimulai pada bulan September dan 
menyebabkan runtuhnya Tembok Berlin di bulan November.

Richard von Weizsäcker (1920-2015), Presiden pertama Jerman Bersatu, 
menggambarkan Tembok Berlin sebagai politik penyangkalan kemanusiaan 
dalam bentuk batu. [24] Kita selayaknya tidak mengizinkan pemilahan keji 
semacam itu terulang di abad dua puluh satu ini. 

Bahkan bila ada rasa nyaman yang dirasakan oleh orang-orang yang 
dikelilingi oleh mereka yang berbudaya dan ras yang sama, kita mesti 
waspada terhadap bahaya betapa kesadaran kelompok ini bisa berubah 
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menjadi diskriminasi keji atau antagonisme yang diarahkan kepada 
kelompok-kelompok lainnya pada waktu ketegangan sosial meningkat. 
Sebelumnya, saya telah merujuk pada anjuran Shakyamuni agar kita tidak 
menghakimi berdasarkan kelahiran melainkan perilaku. Menggolongkan 
dan mendiskriminasi individu-individu atas dasar satu hal saja adalah 
tindakan keliru; itulah sumber perpecahan yang melemahkan masyarakat 
sebagai satu kesatuan. 

Bila menyaksikan masyarakat dunia saat ini, ada satu isu yang dapat 
dikatakan tumbuh dari kekuatan yang sama dalamnya dengan sikap anti 
asing. Itulah kecenderungan untuk memprioritaskan rasionalitas ekonomi 
berdasarkan pasar di atas segalanya. Kita melihat ini di banyak negara yang 
sedang berjuang menghadapi kemandekan ekonomi. Dampak negatifnya 
menimpa paling berat sektor masyarakat yang paling rentan, yang kondisinya 
sudah kian memprihatinkan. 

Memang fakta bahwa pengejaran rasionalitas ekonomi itu telah 
memunculkan energi yang telah memicu pertumbuhan. Namun itu hanyalah 
sebagian dari gambaran keseluruhan. Bila prioritasi rasionalitas ekonomi 
dijadikan pertahanan, bahkan penilaian paling penting akan dibuat dengan 
cara yang semi mekanis, dengan hanya memberikan sedikit perhatian pada 
keinginan dan kesejahteraan orang-orang yang menjalani hidup secara 
nyata di dalam masyarakat. 

Pemikiran xenofobia atau anti asing itu diperkuat oleh ketimpangan 
dunia yang mencolok antara yang baik dan yang jahat. Pemikiran itu tidak 
memberi ruang bagi keraguan ataupun keberatan-keberatan. Sama halnya, 
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ketika upaya rasionalitas ekonomi tidak diseimbangkan dengan unsur 
manusiawi, maka akan muncul suatu psikologi yang siap menggerus bahkan 
pengorbanan paling ekstrem dari orang lain. 

Tokoh ekonom Amartya Sen menawarkan beberapa panduan 
penting dalam mempertimbangkan isu-isu ini dalam tulisannya tentang 
kesejahteraan sosial. Dalam menguraikan analisisnya, Sen mengalihkan 
fokus pada sastra kuno India tentang etika dan yurisprudensi, dan 
mendalami dua kata yang digunakan untuk menjelaskan gagasan tentang 
keadilan, yakni niti dan nyaya. 

Menurut Sen, niti berkaitan dengan kepantasan lembaga, peraturan 
dan organisasi, sementara nyaya berkaitan dengan apa yang muncul beserta 
seluk-beluknya, khususnya “kehidupan yang mampu dijalani orang-
orang secara nyata.” [25] Ia menekankan bahwa “peran lembaga-lembaga, 
peraturan, dan organisasi itu kendati sangat penting, tapi tetap harus dinilai 
dalam perspektif yang lebih luas dan lebih inklusif, yaitu perspektif nyaya 
yang tak terelakkan berkaitan dengan dunia yang benar-benar nyata, bukan 
hanya sebatas lembaga atau peraturan yang kita miliki.” [26]

Lebih jauh lagi, Sen membandingkan politik India kuno yang dijalankan 
oleh Raja Asoka dan Raja Kautilya, sang penasehat utama kakek Asoka. 
Kautilya adalah penulis karya mashur dalam bidang ekonomi politik, dan 
fokus minatnya adalah keberhasilan politik dan peran lembaga dalam 
mewujudkan efisiensi ekonomi. 

Sebaliknya, politik Asoka selalu berfokus pada perilaku dan tindakan 
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individu. Menurut Sen, pemikiran Asoka memuat suatu keyakinan bahwa 
“pengayaan sosial itu dapat dicapai melalui perilaku terpuji warga dengan 
kesadaran sendiri, tanpa diwajibkan dengan paksa.” [27]

Pandangan Asoka ini berkembang dari pendalamannya terhadap 
keyakinan Buddhisme yang telah ditekuninya setelah ia disiksa oleh 
penyesalan atas pembantaian yang diakibatkan oleh invasinya ke negara 
lain. 

Ide tentang Jalan Tengah adalah ide mendasar dalam Buddhisme. Bila 
kita melihatnya dari konsep nyaya, ini berarti selalu meninjau dampak 
tindakan diri sendiri terhadap orang lain dengan menggunakan kebahagiaan 
dan kesengsaraan sebagai tolok ukur pemikiran dan tindakannya.

Niti, pada gilirannya menempati posisi penting dalam masyarakat 
kontemporer. Sebagaimana yang ditekankan oleh Sen, “Banyak ekonom 
kini, tentu saja ikut berpandangan seperti Kautilya di tengah manusia yang 
serakah.” [28] Dalam hal ini meletakkan penekanan berlebihan pada angka: 
pada kecepatan pertumbuhan atau maksimalisasi keuntungan. Dan karena 
kepentingan kelompok rentan sulit diukur dengan angka, mereka seringkali 
ditelantarkan dan bahkan diabaikan. 

Sikap anti asing dan ujaran kebencian membelah dunia menjadi dua 
kubu, kita dan mereka, dan menghubungkan kubu kita di pihak baik, kubu 
mereka di pihak jahat. 

Pegangan sosial apakah yang tersedia untuk melawan sikap anti asing 
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yang menguatkan perpecahan 
masyarakat, ataupun upaya 
rasionalitas ekonomi yang tak 
peduli meski mengorbankan pihak 
yang rentan? Saya yakin jawabannya 
dapat ditemukan dalam hubungan-
hubungan yang kuat di antara 
manusia, jenis pertemanan yang 
mencuatkan gambaran konkret 
pihak lain di hati kita. 

Mengutip sejarawan Inggris 
terkenal Arnold J. Toynbee (1889-

1975), yang pernah berdialog panjang dengan saya: 

Dari pengalaman saya, solusi untuk prasangka tradisional itu terdapat 
di dalam jalinan hubungan pribadi. Bila orang sudah secara pribadi 
kenal dengan seorang manusia lainnya, apapun agama, kebangsaan, 
atau rasnya, ia tidak akan luput dari beranggapan bahwa orang itu 
adalah manusia juga seperti dirinya. [29]

Dalam berbagai upaya saya untuk melibatkan diri dalam perjumpaan 
dan interaksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, selalu saja 
terasa dengan jelas betapa bernilainya persahabatan. Dari hampir delapan 
puluh dialog yang sudah saya publikasikan selama bertahun-tahun itu, 
masing-masing telah membuktikan suatu kerinduan akan perdamaian 
di antara keyakinan dan pengalaman hidup yang beragam; masing-

Pegangan sosial 
apakah yang 
tersedia untuk 
melawan sikap 
anti asing ataupun 
upaya rasionalitas 
ekonomi?



42

masing merupakan kristalisasi pertemanan dan keinginan bersama untuk 
mengkomunikasikan pelajaran-pelajaran sejarah kepada generasi yang 
sedang berkembang.

Kondisi-kondisi yang dihadapi oleh para imigran muncul sebagai 
sebuah topik dalam diskusi saya dengan dua ilmuwan Amerika, Dr. Larry 
Hickman dan Dr. Jim Garrison, keduanya adalah mantan presiden John 
Dewey Society. Saat itu kami tengah mendiskusikan prakarsa kegiatan 
sosial yang dilakukan oleh Jane Addams (1860-1935) di Amerika sekitar 
peralihan abad dua puluh. 

Setelah mengunjungi dan terkesan oleh Toynbee Hall, yaitu suatu 
fasilitas sosial di London yang secara kebetulan menggunakan nama paman 
Dr. Toynbee, Addams memutuskan untuk membangun fasilitas yang sama 
di negerinya. Kebanyakan orang-orang yang tinggal di sekitar Hull House 
di Chicago adalah para imigran miskin. Menurut salah satu biografi tentang 
Addams, Hull House digambarkan sebagai:

 . . . semacam pulau yang menawarkan kesempatan untuk bernapas 
lebih bebas bagi para imigran. Di situ mereka bisa menggunakan 
bahasa mereka sendiri, memainkan musik mereka, menjalani hidup 
dalam kebudayaan mereka sendiri . . . [30]

Dengan bantuan Addams dan teman-temannya, para imigran ini 
sanggup membangun dasar-dasar kehidupan baru mereka di Amerika. 

Addams selalu termotivasi oleh keyakinan bahwa ada nilai yang jauh 
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lebih besar yang dapat diwujudkan dengan menyatukan banyak orang 
ketimbang dengan memisah-misahkan mereka. Orang-orang muda yang 
merasa terinspirasi olehnya lalu menjadi generasi pertama ilmuwan-
ilmuwan sosial dan pekerja sosial. Dengan riset dan kerja lapangan mereka 
yang konsisten, kerangka dukungan legal bagi para imigran dan orang-
orang miskin mengalami reformasi.

Dr. Hickman mencatat bahwa aktivitas-aktivitas Addams memberikan 
pelajaran penting bagi kita sewaktu kita menghadapi berbagai tantangan 
dunia yang makin terglobalisasi. Saya setuju sepenuhnya. 

Salah seorang yang 
bekerja dengan Addams di 
Hull House mengatakan 
bahwa mereka tidak punya 
harapan muluk-muluk untuk 
memperbaiki seluruh dunia, 
tetapi selalu hanya ingin 
berteman dengan mereka 
yang merasa kesepian. [31]

Addams sendiri ternyata 
menganut semboyan yang 
sama. Dia mendorong para 
koleganya untuk saling 
berteman dan bertetangga 
dengan mereka yang Jane Addams
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membutuhkan teman. 

Mereka dapat mengajari kita apa makna hidup itu sebenarnya. Kita 
bisa melihat kekurangan-kekurangan dari peradaban yang telah kita 
agung-agungkan. [32]

Interaksi pertemanan antara satu orang dengan orang lainnya dapat 
menggugah hati orang dan mendorong mereka untuk menjalani hidup 
secara lebih bermakna. 

Mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (1940-2009) 
mengingatkan kita agar tidak tersapu oleh konflik yang dikonsep yang 
seringkali didesas-desuskan secara nyaring dalam masyarakat. Selama 
bertahun-tahun, mendiang presiden ini memimpin pergerakan besar 
Muslim di Indonesia. Ia menyangkal benturan peradaban yang tak terelakkan 
dan menekankan bahwa tantangan terbesar kita adalah mengatasi kesalah-
pahaman dan prasangka kita terhadap orang lain. [33]

Dalam dialog kami, dia berulangkali menyatakan betapa pentingnya 
pertemanan. Ia memberikan ilustrasi pengalamannya sendiri sewaktu 
kuliah di luar negeri dan mengungkapkan harapannya yang besar terhadap 
dampak pertukaran orang-orang muda. “Keinginan saya yang paling 
dalam adalah agar mereka tidak menjadi individu-individu yang hanya 
memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga peduli akan kepentingan 
masyarakatnya dan bertindak mendukung perdamaian dan keharmonisan 
dunia.” [34]
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Berdasarkan pengalaman saya sendiri yang menjalin hubungan 
pertemanan dengan individu-individu dari berbagai latar belakang budaya 
dan agama, dalam upaya untuk membangun solidaritas untuk perdamaian 
yang lebih luas, saya sangat mengapresiasi pentingnya pernyataan Bapak 
Wahid ini. 

Pada tahun 1996, saya mendirikan Institut Toda untuk Penelitian 
Kebijakan dan Perdamaian Global (Toda Institute for Global Peace and 
Policy Research) untuk melestarikan warisan Josei Toda dan visinya tentang 
kewargaan global dan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Ilmuwan bidang 
perdamaian asal Iran Dr. Majid Tehranian (1937-2012) yang sudah lama 
menjalin pertemanan dengan saya, memberikan penghormatan kepada 
kami dengan menjabat sebagai direktur pertama lembaga itu. 

Dunia ini tidak hanya terdiri dari himpunan negara-negara, atau hanya 
terdiri dari berbagai agama dan peradaban. Dunia tempat kita hidup dan 
bernapas ini adalah rajutan kiprah-kiprah manusia yang mungkin memiliki 
latar belakang yang sama. 

Memandang dan menghakimi manusia lain hanya berdasarkan agama 
atau ras belaka menyimpangkan realitas yang mahaluas yang masing-
masing kita miliki sebagai individu. Sebaliknya, bila kita memiliki apresiasi 
yang mendalam terhadap nilai unik masing-masing, maka lewat hubungan 
pertemanan pribadi, perbedaan ras atau agama akan semakin bercahaya 
dengan keluhuran dan nilai dari teman itu, dan bersinar sebagai nilai 
keragaman.
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Medan magnet pertemanan dapat membangkitkan fungsi kompas batin 
sewaktu kita kehilangan arah, dan membantu kita meluruskan masyarakat 
sewaktu terlihat melenceng dari jalur.

Itulah pemikiran yang mendasari upaya-upaya SGI yang konsisten dan 
aktif untuk mendorong pertukaran masyarakat sipil, terutama di kalangan 
pemuda, dengan mengupayakan perjumpaan tatap muka secara langsung 
yang bisa menumbuhkan hubungan pertemanan yang tulus. Ikatan 
pertemanan bisa menjadi dasar untuk melawan arus kebencian dan hasutan 
yang kerap muncul tatkala terjadi peningkatan ketegangan di antara negara-
negara atau konflik yang makin parah di antara berbagai tradisi keagamaan. 
Membayangkan masing-masing wajah teman, bertekad untuk tidak 
membiarkan masyarakat menjadi tempat yang membuat mereka merasa 
tidak diterima, kita dapat menciptakan suatu transformasi dari konflik ke 
kehidupan bersama yang harmonis, mulai dari lingkungan terdekat kita. 
Kita berharap dapat memunculkan secara global generasi manusia yang 
meyakini perdamaian dan yang membangun jembatan pertemanan serta 
memutus mata rantai reaksi kebencian dan kekerasan. 

Di atas segalanya, ada kegembiraan yang terdapat di dalam percakapan 
dengan seorang teman. Persahabatan membuat percakapan menjadi 
kesenangan dan sumber semangat. Kegembiraan itu menyangga kita dan 
membangkitkan keberanian untuk melawan situasi-situasi yang paling 
berat sekalipun. 

Kebangkitan semangat persahabatan di kalangan generasi muda tidak 
akan meleset dalam mengubah masyarakat. Saya yakin bahwa persahabatan 
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di kalangan kaum muda akan ampuh membalikkan arus perpecahan dan 
melahirkan masa depan perdamaian yang gemilang dengan menjunjung 
kehormatan yang mendalam terhadap keberagaman. 

MELIBATKAN KAUM MUDA DAN PEREMPUAN DALAM 
TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tantangan ketiga yang ingin saya bahas adalah tantangan untuk 
menguatkan kapasitas komunitas dalam memenuhi dan menanggapi 
secara positif berbagai keadaan atau kejadian yang paling menyengsarakan.  

Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam beberapa 
aspeknya berbeda dari yang sebelumnya (MDGs), namun yang saya anggap 
penting khususnya adalah bahwa tujuan-tujuan ini diadopsi dengan banyak 
masukan dari masyarakat sipil. 

Dalam proses mengembangkan SDGs di dalam PBB, ada upaya-upaya 
terpadu untuk melakukan dialog dengan serangkaian pihak yang terlibat 
di dalamnya, termasuk perempuan dan kaum muda. Survei dilakukan 
berdasarkan wilayah-wilayah yang terlibat, diikuti oleh lebih dari tujuh juta 
peserta. Sebanyak 70 persen responden berusia di bawah tiga puluh tahun. 
[35] Banyak bidang yang disebutkan paling atas di dalam survey itu, seperti 
pendidikan, jaminan kesehatan dan peluang kerja, dimasukkan ke dalam 
SDGs.

Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030 mencatat beberapa 
yang penting dalam bahasa berikut ini:
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Jutaan orang telah terlibat, dan akan berhak atas Agenda ini. 
Inilah Agenda warga, oleh warga, dan bagi warga—dan itulah 
yang kita yakini akan menjamin keberhasilannya. [36]

Dalam proposal yang saya tuliskan pada kesempatan konferensi Rio+20 
tahun 2012 yang merupakan titik awal rancangan SDGs, saya menyampaikan 
harapan terbesar saya agar mereka menyasar agenda warga semacam itu. 
Saya sampaikan itu karena saya merasa akan sulit untuk membangun 
momentum pencapaian target apapun tanpa keterlibatan sejumlah besar 
warga yang melibatkan diri secara pribadi dalam mengidentifikasi isu-
isunya. 

Keunikan lain yang mencolok dalam SDGs sebagai agenda warga adalah 
dipilihnya pendekatan baru yang didasarkan atas kewaspadaan bahwa 
isu-isu yang akan kita hadapi itu “saling berkaitan dan menuntut solusi 
yang integratif.” [37] Itulah sedikit perbedaannya dengan MDGs yang 
di dalamnya tema-tema seperti penghapusan kemiskinan atau kelaparan 
dipromosikan secara terpisah.

Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini berupaya untuk 
menghasilkan siklus kebajikan yang memungkinkan kemajuan dalam 
satu tujuan dapat memicu kemajuan di berbagai bidang lain sekaligus. 
Misalnya, bila tercapai kemajuan di bidang jaminan sumber-sumber 
air yang aman (Tujuan 6), itu akan memicu pengurangan jumlah warga 
yang terkena infeksi atau penyakit lainnya (Tujuan 3). Pencapaian itu juga 
akan mengurangi beban perempuan yang menghabiskan waktu berjam-
jam setiap harinya untuk menyediakan air bagi keluarganya, dan dengan 
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demikian membuka berbagai peluang kerja bagi mereka (Tujuan 5), dan 
memungkinkan pencapaian untuk menghindari kemiskinan ekstrem 
(Tujuan 1) serta memungkinkan anak-anak mereka bersekolah (Tujuan 4).

Dikenal sebagai Pendekatan Nexus, pendekatan ini sudah diteliti di 
Universitas PBB dan diterapkan sebagai eksperimen di sejumlah wilayah 
sebelum SDGs diluncurkan. Pendekatan ini ingin menemukan kaitan-
kaitan di antara 169 target di 17 bidang yang tercakup dalam SDGs dan 
untuk mewujudkan kemajuan secara serentak dalam pencapaian target-
targetnya. 

Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini juga memasukkan 
beberapa bidang yang tidak tercakup di dalam MDGs, seperti perubahan 
iklim dan ketimpangan pendapatan. Namun penting untuk diingat 
bahwa seluruh masalah-masalah ini bermula dari manusia dan karenanya 
dimungkinkan untuk diselesaikan melalui upaya-upaya manusia. Seandainya 
dengan bertindak kita dapat membuat kemajuan memadai di satu bidang, 
maka kemajuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan 
di bidang-bidang lainnya. 

Di dalam tradisi Buddhis Mahayana terdapat sebuah filosofi bahwa 
dorongan nafsu atau keinginan duniawi dan penderitaan adalah penting 
untuk pencerahan. Filosofi ini menyiratkan suatu dinamika yang dibutuhkan 
di sini, yaitu peninjauan ulang tentang pemahaman kita terhadap kondisi 
kebahagiaan manusia. Kebahagiaan itu bukanlah hasil dari menghilangkan 
ataupun menjauhkan diri dari keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu yang 
menyebabkan penderitaan. Kuncinya adalah agar kita berpegang kuat pada 
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kenyataan bahwa pencerahan 
itu—yang merupakan kekuatan 
dan kearifan untuk merintis jalan 
menuju kehidupan yang lebih 
baik—tetap ada dalam diri kita 
meski sedang berada di tengah 
kekacauan dan penderitaan.

Persoalannya bukanlah pada 
penderitaan itu semata, tetapi 
pada bagaimana kita menghadapi 
penderitaan itu dan tindakan 
seperti apa yang kita pilih dalam 
menanggapinya.

Dalam ulasan beliau tentang 
sebuah wacana dalam Sutra 

Teratai yang berbunyi, “Kitab [Sutra Teratai] ini dapat membuat makhluk 
hidup singkirkan semua kerisauan, semua penyakit dan penderitaan. Sutra 
ini dapat melepas semua belenggu hidup dan mati,” [38] Nichiren menulis, 
“kita harus memahami kata ‘singkirkan’ dalam arti ‘menjadi tercerahkan 
dalam hal’” [39] (yaitu dapat melihat dengan jelas keadaan suatu hal).

Dalam hal ini Nichiren mendorong kita bukan untuk memalingkan 
pandangan dari kenyataan yang melingkupi kita, melainkan menghadapinya 
secara langsung. Dengan memahami secara jelas kondisi berbagai tantangan 
yang kita hadapi, kita mentransformasi diri sebagaimana adanya, dari 

Pencerahan—yang 
merupakan kekuatan 
dan kearifan untuk 
merintis jalan menuju 
kehidupan yang lebih 
baik—tetap ada 
dalam diri kita meski 
sedang berada di 
tengah kekacauan dan 
penderitaan.
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seorang yang tersiksa oleh penderitaan menjadi seorang yang menciptakan 
kebahagiaannya sendiri. Lebih jauh lagi, Buddhisme mengajarkan bahwa 
gelombang transformasi ini menjadi berkesinambungan lewat hubungan 
orang dengan orang dan orang dengan lingkungannya yang saling terkait, 
dan secara ampuh akan mempengaruhi lingkungan terdekat kita dan 
masyarakat secara menyeluruh.

Tema untuk tidak terperangkap dalam suatu situasi, tetapi 
mentransformasi situasi itu dengan secara proaktif menciptakan jalinan-
jalinan baru, digunakan oleh filsuf Hannah Arendt (1906-75) sewaktu 
mendiskusikan hakikat sesungguhnya dari manusia (humanitas). Merujuk 
ke konsep “petualangan ke ranah publik “ yang dibahas oleh Karl Jaspers, 
yang adalah juga mentornya, Hannah Arendt mengajukan argumennya 
bahwa hakikat sesungguhnya dari manusia tidak dapat diwujudkan dalam 
kesendirian, tetapi “hanya oleh orang yang mengerahkan hidupnya dan 
kepribadiannya ke dalam ‘petualangan ke ranah publik.’” [40]

Arendt menggambarkan petualangan ini sebagai tindakan “menenun 
benang kita ke jejaring relasi-relasi.” Seraya mengakui ketidakpastian 
hasilnya--”Apa yang akan keluar dari situ kita tak pernah tahu”—Arendt 
mengungkapkan keyakinannya yang kuat tentang hal-hal berikut:

Petualangan ini hanya dimungkinkan bila ada kepercayaan 
terhadap manusia. Suatu kepercayaan yang sulit dirumuskan, 
tetapi mendasar, terhadap sesuatu yang manusiawi di dalam 
tiap diri manusia. Tanpanya petualangan itu tak mungkin 
dilakukan. [41]
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Rasa kepercayaan itu, ditekankan oleh Arendt, bersifat mendasar 
dan ditujukan tidak hanya pada diri kita dan orang-orang di lingkungan 
terdekat kita; melainkan juga kepercayaan dalam pengertian menghadapi 
dunia tempat kita hidup tanpa pernah kehilangan harapan.

Tahun lalu, Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan (UN Women) mengangkat contoh-contoh para perempuan 
yang menjalankan penerapan SDGs dengan berbagai aksi membantu 
perempuan lain, yang seringkali dalam kondisi yang teramat berat, dengan 
tema “Dari tempatku berada.” Di antaranya adalah seorang insinyur 
tenaga surya yang aktif di desanya di Tanzania. Kendati cacat, dia tetap 
bekerja keras mengembangkan keterampilannya dan terus menerapkan 

U
N

 W
om

en/Stephanie R
aison

Eisha Mohammed, seorang insyinur tenaga surya bekerja dan tinggal di Mjimwema, sebuah desa 
terpencil di selatan Tanzania
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pengetahuannya untuk dimanfaatkan oleh penduduk sedesanya. Awalnya, 
hanya sedikit saja pria yang menghormatinya sebagai insinyur, tetapi ketika 
ia memasang peralatan tenaga surya di rumah-rumah mereka, membuat 
rumah mereka terang, dan memperbaiki peralatan itu setiap kali rusak, dia 
mulai merasakan penghormatan mereka dan makin banyak lagi pria yang 
segan terhadapnya. 

Sebelumnya desa kami langsung gelap gulita begitu matahari 
terbenam, tapi kini ada cahaya. Barusan ada dua anak 
mengambil lentera tenaga surya yang baru saja saya perbaiki. 
Wajah mereka dihiasi senyum lebar. Malam ini mereka bisa 
mengerjakan PR. [42]

Saya kira inilah contoh cemerlang siklus kebajikan yang diusung SDGs 
sebagai agenda warga. Lewat pemberdayaan seorang perempuan, bukan 
saja energi terbarukan yang tersedia bagi warga di sebuah desa di Tanzania 
melainkan juga perubahan mencolok dalam menyikapi perempuan, dan 
anak-anak mendapatkan akses kesempatan lebih luas untuk belajar.

Karya perempuan ini, yang diam-diam tapi sangat bernilai, menunjukkan 
apa yang disebutkan Arendt dalam “menenun benang kita,” meningkatkan 
kondisi di tempat kita berada saat ini. Di sini saya menyaksikan 
kecemerlangan sejati kemanusiaan yang otentik itu.

Kemampuan untuk memecahkan masalah bukanlah sesuatu yang hanya 
milik satu orang istimewa: Ia adalah jalan yang terbuka di hadapan setiap 
kita ketika kita menghadapi kenyataan secara langsung, mengambil sebagian 
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dari beban berat itu dan bertindak dengan tekun. Kapasitas kita untuk 
mengatasi tantangan berat itu muncul begitu kita mengubah penderitaan 
dan kesusahan menjadi tekad dan tindakan.

Orang-orang muda khususnya dikaruniai kepekaan yang jernih dan 
masih bersemangat mencari berbagai hal yang ideal. Energi mereka dapat 
mempercepat mata rantai reaksi perubahan positif begitu mereka menjalin 
ikatan-ikatan kepercayaan di kalangan warga. 

Kaum muda sudah menjadi sasaran utama kegiatan perdamaian SGI 
sejak masa-masa Presiden Toda dan deklarasinya yang menyerukan 
penghapusan senjata nuklir. Para pemuda ini menolak rasa tidak berdaya 
yang telah menimpa masyarakat kontemporer dan yang telah meyakinkan 
warganya bahwa tindakan mereka tidak akan menghasilkan perubahan 
apapun. Mereka dengan energetik terlibat dalam aksi yang berpijak pada 
keyakinan bahwa keadaan mereka saat ini adalah keadaan yang akan 
memungkinkan mereka menjalankan misi unik. 

Tiga tahun yang lalu para anggota muda di Jepang memulai kampanye 
perdamaian “SOKA Global Action”. Mereka telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan untuk membantu rekonstruksi spiritual dan psikologis di wilayah-
wilayah tempat Jepang terkena dampak gempa dan tsunami di bulan Maret 
2011.

Mereka juga telah bekerja untuk menjalin hubungan persahabatan 
dengan para pemuda di negara-negara tetangga di Asia sambil berupaya 
membangun budaya perdamaian dan mempromosikan penghapusan 
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senjata nuklir.

Anggota muda SGI di seluruh dunia menerima tantangan untuk 
mentransformasi kenyataan di bidang-bidang seperti integritas ekologi, 
pendidikan hak asasi manusia dan antikekerasan. Beberapa kegiatan 
mereka memiliki kaitan khusus dengan SDGs. Misalnya, bulan November 
tahun lalu di Markas Besar PBB, SGI bersama-sama menyelenggarakan 
sebuah kegiatan berjudul “Pemuda Menguatkan Promosi dan Implementasi 
Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Dr. David Nabarro, Penasehat 
Khusus Sekjen PBB untuk Agenda SDGs tahun 2030 menyampaikan 
kepada para peserta:

Kita harus memastikan bahwa ada ruang yang cukup bagi para 
pemuda di manapun untuk ikut ambil bagian dalam gerakan 
pembangunan berkelanjutan ini . . . Orang-orang muda ingin 
bekerja sama dengan gembira, mereka ingin percaya satu sama 
lain. [43]

Ucapannya ini bersambut dengan komitmen kami untuk mencapai 
Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Anggapan bahwa kaum 
muda hanya akan bergerak saat menghadapi ancaman di depan mata adalah 
sama dengan tidak menghargai mereka. Mereka percaya bahwa dalam 
menghadapi setiap tantangan yang datang silih berganti, ada kegembiraan 
dan harapan yang dapat dirasakan bersama. Oleh karena itu mereka tidak 
dibuat takut dan maju terus dengan berani. 

Kendati tidak ada kewajiban resmi untuk mencapai SDGs, mereka 
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dipenuhi harapan untuk mentransformasi dunia kita. Tatkala makin banyak 
saja orang-orang muda yang turut menjadikan harapan itu sebagai sumpah 
pribadi mereka dan bertindak berdasarkan harapan itu, maka berbagai 

Aplikasi Mapting App (“pemetaan “ dan “aksi”) adalah sebuah app 

yang diciptakan untuk melacak dan memetakan kegiatan yang 

menyumbang pada penerapan Tujuan-Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs). App yang diluncurkan di PBB pada bulan 

November 2016 ini dikembangkan bersama oleh Soka Gakkai 

Internasional (SGI) dan Piagam Bumi Internasional (Earth Charter 

International atau ECI) yang telah bekerja sama selama lebih 

dari 15 tahun dalam upaya penciptaan pameran-pameran 

yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan mempromosikan 

pendidikan Pembangunan Berkelanjutan. 

App ini bertujuan melibatkan para pemuda dalam berbagai 

tantangan untuk mewujudkan 17 Tujuan SDGs menjelang target 

waktu 2030. Dengan app ini mereka dapat mengunggah foto-

foto atau video aksi, proyek, atau ide apa saja yang mendorong 

pencapaian SDGs dan membagikannya ke sebuah peta dunia. 

App ini bertindak sebagai sarana pendidikan dan juga alat untuk 

menginspirasi penggunanya melakukan aksi dan berbagi solusi, 

sehingga mengubah fokus dari masalah-masalah yang kita hadapi 

menjadi solusi-solusi yang tersedia. 

Silakan berpartisipasi di: www.mapting.org

THE MAPTING APP
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upaya untuk mencapai seluruh tujuan dapat diperkuat. 

Para anggota SGI, dengan fokus pada orang-orang muda, akan terus 
berjuang untuk mempercepat reaksi berantai perubahan positif supaya 
dapat mengatasi keseluruhan isu, dari isu-isu yang ditemukan di komunitas 
lokal mereka ke ancaman-ancaman yang membahayakan planet kita. 

PENGHAPUSAN PERSENJATAAN NUKLIR: 
BIARKAN PENCEGAHAN MENJADI MASA LALU

Selanjutnya, saya ingin menawarkan proposal-proposal konkret menyangkut 
tiga bidang prioritas yang penting bagi perwujudan masyarakat yang damai 
dan inklusif yang menjadi sasaran SDGs:

1. Pelarangan dan penghapusan senjata nuklir;
2. Menanggapi krisis pengungsi; dan
3. Membangun budaya hak-hak asasi manusia.

Sehubungan dengan yang pertama dari tiga itu, pada bulan Desember 
2016, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi bersejarah yang 
menyerukan dimulainya negosiasi tentang instrumen untuk melarang 
senjata nuklir yang mengikat secara hukum. Resolusi ini mencanangkan 
konferensi pertama dilakukan pada akhir bulan Maret dan yang kedua dari 
pertengahan Juni hingga awal Juli, keduanya di Markas Besar PBB, dan 
mendorong para pemerintah peserta untuk mengerahkan upaya terbaik 
agar dapat menghasilkan kesimpulan kesepakatan awal. 
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Di dunia kita saat ini, ada sekitar 15.000 hulu ledak nuklir. [44] 
Kemajuan ke arah perlucutan senjata nuklir telah mandek, sementara 
rencana modernisasi gudang senjata nuklir makin maju. Ancaman dari 
persenjataan nuklir semakin meningkat saja.

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (1917-63) menggunakan 
sebuah lelucon Yunani Kuno untuk mengingatkan kita terhadap marabahaya 
nuklir ini. Pedang Damocles, dalam wujud ancaman daya rusak yang tak 
terbayangkan yang mengintai umat manusia dan lingkungan global, masih 
terus menggantung di atas kepala kita. Ancaman itu bukan sesuatu dari 
masa lalu. Alih-alih, sebagaimana yang ditekankan dalam resolusi Majelis 
Umum PBB, kebutuhan untuk menyelesaikan isu nuklir adalah “jauh lebih 
mendesak dari segalanya.” [45]

Dalam hal ini, saya ingin mengajukan beberapa usulan.

Usul pertama adalah agar secepatnya mengadakan konferensi tingkat 
tinggi antara Amerika Serikat dan Rusia untuk menguatkan proses 
perlucutan senjata nuklir. Beban tanggung jawab yang teramat berat jatuh 
di pundak kedua pemimpin negara ini yang negaranya memiliki sangat 
banyak gudang senjata nuklir yang mengancam nyawa setiap orang di 
muka bumi ini. Potensinya bisa menjadikan peradaban yang telah dibangun 
manusia selama ribuan tahun menjadi abu. 

Sejak ketegangan meningkat secara dramatis di antara kedua negara 
mengenai situasi di Ukraina tiga tahun lalu, kebekuan hubungan bilateral 
dua negara tersebut sedemikian parahnya sehingga dapat disamakan 



59

sebagai Perang Dingin baru. Sejak Kesepakatan New START Treaty tahun 
2011 diberlakukan, negosiasi perlucutan senjata nuklir mandek, dan masih 
banyak pertanyaan mengenai status kesepakatan ini setelah tahun 2018 
ketika jumlah pengurangan tahap pertama tercapai. 

Donald J. Trump yang telah diangkat jadi Presiden Amerika Serikat 
pada tanggal 20 Januari lalu, menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin 
setelah kemenangan pemilunya, dan di dalam percakapan itu mereka setuju 
untuk menargetkan perbaikan hubungan bilateral. Saya sangat berharap 
bahwa kedua pemimpin negara ini, yang memiliki 90 persen persediaan 
bahan nuklir dunia, akan terlibat dalam diskusi yang sungguh-sungguh 
tentang persenjataan nuklir dan berupaya mengurangi ketegangan. 

Lebih dari dua puluh lima tahun sejak Perang Dingin berakhir, kebijakan 
pencegahan nuklir masih berlaku, dan sekitar 1.800 senjata nuklir disiaga-
satukan, yang artinya mereka dapat diluncurkan setiap saat. [46]

Mari kita pertimbangkan pentingnya fakta ini. 

Dalam pidatonya baru-baru ini, mantan Sekjen Pertahanan Amerika 
Serikat William J. Perry mengenang kembali suatu masa ketika ia masih 
menjabat sebagai Sekjen Pertahanan (tahun 1977) di pemerintahan Carter. 
Ia menceritakan tentang keterkejutannya menerima komunikasi darurat 
di tengah malam dari petugas pemantau di North American Aerospace 
Defense Command (NORAD) yang mengindikasikan adanya 200 peluru 
kendali Soviet sedang terbang menuju Amerika. Meski ini kemudian 
dengan cepat dipahami sebagai peringatan keliru, seandainya informasi 
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itu akurat, maka Presiden Amerika hanya punya beberapa menit untuk 
membuat keputusan sangat penting apakah meluncurkan serangan balasan 
atau tidak. [47]

Logika pencegahan itu mempersyaratkan bahwa sekalipun tidak ada 
pihak yang menginginkan perang nuklir, ia harus dapat menunjukkan 
kesiapannya setiap saat untuk membalas sebagai langkah pencegahan 
serangan musuh. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa itu bukan sekadar 
isapan jempol, kapasitas untuk melakukan serangan balasan langsung harus 
dipertahankan. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, petugas pemantau tak 
boleh lalai sedetik pun, dan ancaman perang nuklir menjadi beban tiap 
saat yang tak terelakkan. Hal ini menurut saya menggambarkan kenyataan 
pencegahan nuklir yang dimulai di era Perang Dingin dan berlanjut hingga 
sekarang. 

Bila menengok ke belakang ketika presiden kedua Soka Gakkai Josei 
Toda menyampaikan deklarasi untuk menyerukan penghapusan senjata 
nuklir di tahun 1957, lika-liku alur perjanjian pencegahan nuklir mulai 
mengambil bentuknya yang jelas. Baik Amerika dan Uni Soviet sedang 
melakukan uji bom hidrogen dalam persaingan yang kian meruncing 
untuk menciptakan senjata yang lebih ampuh, dan ada pergeseran fokus 
peluncuran dari sistem pengeboman ke peluru kendali balistik.

Pada bulan Agustus 1957, satu bulan sebelum Presiden Toda 
menyampaikan deklarasinya, Uni Soviet dengan sukses menguji sebuah 
rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile atau ICBM), 
yang berkemampuan meluncurkan dan mengarahkan serangan senjata 
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nuklir ke lokasi manapun di Bumi. Selanjutnya pada tanggal 6 September, 
dua hari sebelum deklarasinya, negosiasi perlucutan senjata yang difokuskan 
pada pengurangan dan pelarangan senjata nuklir di bawah tuntunan PBB 
selama enam bulan gagal. Upaya intensif yang melibatkan Amerika Serikat, 
Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan juga Kanada telah gagal menghasilkan 

Presiden kedua Soka Gakkai, Josei Toda, menyampaikan 

deklarasinya yang bersejarah untuk menghapuskan senjata 

nuklir pada 8 September 1957, di pertemuan yang dihadiri oleh 

50.000 anggota divisi pemuda Soka Gakkai di Stadium Mitsuzawa 

di Yokohama, Jepang. Dalam pidatonya, dia menyampaikan: 

“Kendati seruan terhadap larangan uji senjata nuklir sudah mulai 

terdengar di dunia, saya ingin lebih jauh lagi menyerang akar 

permasalahannya. Saya ingin membongkar dan mencabuti cakar-

cakar yang tersembunyi di balik senjata-senjata macam itu.” Toda 

mengecam senjata nuklir sebagai perwujudan kekejian absolut 

dan percaya bahwa penggunaannya harus dikutuk, bukan dari 

perspektif identitas ideologi, kebangsaan, atau etnisitas, melainkan 

dari dimensi universal kemanusiaan dan hak kita untuk hidup 

yang tak dapat diabaikan. Imbauannya kepada para pemuda agar 

menerima tantangan ini telah menjadi titik awal bagi kegiatan 

perdamaian global SGI.

Bila ingin membaca deklarasinya, silakan kunjungi: www.

joseitoda.org/vision/declaration/

SERUAN TODA UNTUK PENGHAPUSAN NUKLIR



62

kesepakatan, dan negosiasi itu ditunda tanpa kejelasan.

Presiden Toda menganggap doktrin pencegahan itu sebagai alasan 
untuk meneruskan perlombaan pembuatan semakin banyak senjata yang 
dapat memporak-porandakan umat manusia. Ia memandang pembenaran 
kepemilikan senjata nuklir—bahwa mereka mewakili suatu kekuatan 
pencegahan yang menjaga perdamaian—hanya fokus untuk melindungi 
negara-negara yang memilikinya, seraya tak peduli atas pengorbanan luar 
biasa yang akan menimpa umat manusia. 

Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa tujuannya adalah “membongkar 
dan mencabuti cakar-cakarnya,” [48] yaitu mengkonfrontasi dan mengatasi 
latar pemikiran yang membenarkan kepemilikan senjata nuklir itu. 

Konfrontasi nuklir Amerika-Soviet masa itu disamakan dengan “dua 
kalajengking di dalam botol.” [49] Yang paling banyak dilupakan adalah 
bahwa banyak negara selain negara bersenjatakan nuklir yang juga berada 
di dalam botol yang sama, bersama beberapa miliar warganya. Begitu pula, 
konfrontasi tersengat-atau mengengat lebih dulu telah mengaburkan 
kenyataan kritis tentang daya rusak senjata nuklir yang menjadikan mereka 
secara mendasar berbeda dengan lainnya.

Dengan menyatakan “kami, warga dunia, memiliki hak hidup yang 
tak boleh dilanggar,” [50] Toda mencoba menghalau ilusi seputar teori 
pencegahan nuklir. Dia mendeklarasikan bahwa tidak selayaknya suatu 
negara mengancam hak itu dan penggunaan senjata nuklir tak pernah dapat 
dibenarkan. 
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Teori Pencegahan nuklir membuat orang berpikir pendek. Pihak 
yang setuju hanya meyakini keampuhan pencegahan itu dan tidak mau 
mempertimbangkan dampak dahsyat perusakannya bila pencegahan gagal. 
Begitu pula, mereka tidak mau menghadapi kenyataan bahwa meski sudah 
ada pencegahan, ledakan nuklir secara tak sengaja dan kegagalan fungsi 
selalu mungkin terjadi. 

Kegagalan dalam memikirkan sesuatu hingga ke kesimpulan logisnya 
juga mempengaruhi mereka yang berada di bawah naungan pencegahan 
yang disebut payung nuklir. 

Kenyataannya adalah bahwa setiap rusuk penyangga payung nuklir itu 
tiada lain adalah si pedang Damocles. Doktrin keamanan nasional yang tidak 
manusiawi ini didasarkan pada kemauan untuk menimpakan kesengsaraan 
Hiroshima dan Nagasaki pada orang-orang di negara lain. Seandainya 
tombol luncur tertekan dan perang nuklir dimulai, kerusakan yang tiada 
terpulihkan akan ditanggung bukan hanya pihak-pihak yang berkonflik, 
melainkan juga negara-negara tetangga dan Bumi secara keseluruhan. 

Logika pencegahan nuklir ini menempatkan keselamatan negara sendiri 
pada skala keadilan di satu sisi, dan sisi lain adalah nyawa warga negara 
biasa yang tak terhitung dan kehidupan ekologi seluruh planet.

Jika kita mempertimbangkan hal ini dalam konteks diskusi Amartya 
Sen tentang keadilan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kebijakan 
keamanan yang mengupayakan pencegahan serangan nuklir dari negara lain 
dapat dikatakan sesuai dengan bentuk keadilan niti dengan penekanan pada 
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legitimasi atau kesahan tujuannya. 
Di dalam konsep keadilan nyaya 
yang fokus pada kesahan akibat, yaitu 
apa yang sesungguhnya terjadi pada 
manusia dan kehidupan mereka, 
maka jadi jelaslah bahwa tidak ada 
yang dapat membenarkan doktrin 
keamanan berbasis senjata nuklir 
yang didasarkan pada hilangnya 
jutaan nyawa dan kehancuran 
ekologi secara global. 

Hak pertahanan diri terhadap 
serangan militer diakui di dalam 
Piagam PBB dan validitas perspektif 
niti tentang keamanan di bawah 

pemahaman hukum internasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun 
saya akan menantang pemikiran yang menerima bahwa senjata nuklir itu 
masih dibutuhkan. 

Di dalam sejarah umat manusia, ide pencegahan dengan senjata telah 
digunakan untuk membenarkan kepemilikan dan pengembangan senjata 
baru yang lebih mematikan. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
sejarah manusia tentang peperangan yang tiada henti, pencegahan selalu 
gagal dan akibatnya selalu adalah konflik yang tidak terhitung. Bagaimana 
kita bisa percaya diri bahwa tindakan pencegahan yang sudah seringkali 
gagal di masa lalu itu, akan terbukti ampuh dalam kasus senjata nuklir?

Tidak ada yang 
dapat membenarkan 
doktrin keamanan 
berbasis senjata 
nuklir yang 
didasarkan pada 
hilangnya jutaan 
nyawa dan 
kehancuran ekologi 
secara global. 
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Dalam karya terbarunya Five Myths About Nuclear Weapons, Ward Wilson 
telah mengajukan pertanyaan ini. Wilson meninjau sejarah peperangan 
dan kekerasan kelompok manusia selama 6.000 tahun. Menurutnya, 
meninjau enam puluh tahun sejak Perang Dunia II itu, sama dengan hanya 
mengklaim telah mendeteksi tren berdasarkan hanya 1 persen data. Katanya, 
“Khususnya ketika seorang berhadapan dengan suatu fenomena yang jelas 
berkaitan erat dengan sifat manusia, hal itu termasuk ceroboh.” [51] Dia 
menegaskan bahwa pertimbangan yang lebih tepat atas pertanyaan ini 
membutuhkan semacam perspektif ribuan tahun yang dikembangkan oleh 
Arnold J. Toynbee yang meliputi jatuh bangunnya berbagai peradaban. 

Memang benar, karena pencegahan itu adalah sesuatu yang berakar kuat 
di dalam sifat manusia, maka kita perlu menghadapi secara langsung risiko 
dahsyat yang tersembunyi di kedalamannya.

Pemikiran mengenai keluhuran setiap makhluk hidup telah 
dikembangkan dalam Buddhisme lewat penelusuran mendalam tentang 
sifat manusia, dan saya yakin tepat sekali dalam hal ini. Saya ingin mengutip 
ucapan berikut ini yang disebut berasal dari Shakyamuni saat ia sedang 
memediasikan sebuah konflik di antara dua suku tentang hak atas air. 

Lihatlah mereka yang bertikai, siap membunuh! Rasa takut 
meningkat saat mengangkat senjata dan bersiap-siap untuk 
menyerang. [52]

Perlu dicatat bagaimana Shakyamuni mengamati proses batin mereka 
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yang sedang berada dalam keadaan permusuhan: Mereka tidak mengangkat 
senjata karena takut terhadap musuh, melainkan diliputi rasa takut sewaktu 
mereka mengangkat senjata itu. Sementara mungkin mereka merasa marah 
terhadap musuh yang mengambil air mereka, mereka belum dikuasai oleh 
rasa takut. Namun, begitu mereka bersenjata, siap melancarkan serangan 
mematikan kepada musuh-musuh, batin mereka mulai dipenuhi rasa takut.

Editor lepas Washington Post David Emanuel Hoffman secara lugas 
menggambarkan psikologi yang dicekam rasa takut itu nyaris menimbulkan 
sebuah skenario mimpi buruk selama Perang Dingin. [53]

Pada awal tahun 1980-an, para pemimpin Soviet mulai merencanakan 
suatu sistem yang dapat tetap berfungsi meski dalam kondisi ketika 
kepemimpinan politik negeri itu dan rantai komando militernya telah 
dihancurkan akibat serangan nuklir. Di atas segalanya, mereka takut 
sekali kehilangan kemampuan untuk membalas serangan. Mereka 
membayangkan suatu sistem komputer yang sepenuhnya otomatis yang 
akan menjamin serangan balas dalam kondisi apapun. Namun, proyek itu 
akhirnya dimodifikasi, karena militer menolak ide meluncurkan serangan 
nuklir tanpa keterlibatan unsur manusia. Alih-alih, otoritas pembuatan 
keputusan dialihkan ke para serdadu yang masih bertahan hidup di dalam 
bunker persembunyian.

Dengan kata lain, sistem serangan balik nuklir yang tidak bisa dihentikan 
oleh manusia sebenarnya semula direncanakan di tahun-tahun terakhir 
Perang Dingin. Meski hal ini tak pernah terwujud dan tetap sekadar 
konsep, bentuk pencegahan ini memuat rasa takut mendalam yang muncul 
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dari kepemilikan senjata nuklir.

Oktober lalu menandai perayaan hari jadi ketiga puluh KTT Reykjavík, 
suatu kejadian penting yang memulai proses ke arah berakhirnya Perang 
Dingin. 

Sewaktu Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengusulkan 
pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan (1911-2004) 
di ibu kota Islandia, titik tengah antara Washington dan Moskwa, dia 
mengenang bencana Chernobyl yang telah terjadi enam bulan sebelumnya 
dan yang membuatnya sangat khawatir akan risiko perang nuklir. Begitu 
pula, Presiden Reagan dikatakan tidak dapat menerima ide pemeliharaan 
perdamaian lewat ancaman pembunuhan massal akibat perang nuklir.

Karena kedua pemimpin merasakan kekhawatiran mendalam mengenai 
senjata nuklir, diskusi berlanjut hingga mereka nyaris menyetujui 
penghapusan sepenuhnya. Kendati akhirnya mereka tidak mencapai 
kesepakatan tersebut, di tahun berikutnya mereka menuntaskan traktat 
Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) yang memulai bergerak ke proses 
perlucutan senjata nuklir. 

Sekarang adalah waktunya bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk 
kembali ke semangat Reykjavík dan menemukan pemahaman bersama ke 
arah perdamaian global. 

Konferensi PBB yang akan menegosiasikan suatu traktat pelarangan 
dan akhirnya penghapusan senjata nuklir dijadwalkan pada bulan Maret 
ini. Agendanya memuat tindakan-tindakan untuk mengurangi dan 
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menghilangkan risiko ledakan senjata nuklir akibat kecelakaan atau 
kekeliruan. [54] Amerika Serikat dan Rusia telah berulang kali mengalami 
risiko demikian dan bahkan setelah Perang Dingin berakhir. Saya 
mendesak pemimpin kedua negara ini melakukan dialog untuk melepaskan 
persenjataan mereka dari siaga tinggi dan membuat kemajuan baru dalam 
pengurangan senjata nuklir. 

PELARANGAN SENJATA NUKLIR: 
WARISAN HIROSHIMA AND NAGASAKI

Usul saya berikutnya terkait pelarangan dan penghapusan senjata nuklir 
adalah agar Jepang, yang dikenal dengan tanggung jawab dan misi 
historisnya sebagai negara di dunia yang sudah mengalami serangan nuklir 
pada masa peperangan, harus bekerja tekun untuk mencapai keikutsertaan 
paling besar dalam negosiasi yang akan datang, termasuk negara-negara 
yang memiliki atau bergantung pada senjata nuklir.

Di tahun-tahun belakang ini, kota Hiroshima dan Nagasaki telah 
berkontribusi untuk terus memaparkan isu senjata nuklir ke publik dengan 
menjadi tuan rumah berbagai pertemuan diplomatis dan kunjungan 
perwakilan negara-negara lain. 

Selama Rapat Menteri Inisiatif Non-Proliferasi dan Perlucutan Senjata 
(Non-Proliferation and Disarmament Initiative atau NPDI) ke delapan 
yang diselenggarakan di Hiroshima di bulan April 2014, para menteri luar 
negeri dari negara-negara yang bergantung pada nuklir seperti Australia, 
Jerman, dan Belanda, dapat menyimak testimoni hibakusha (orang-orang 
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yang selamat dari bom atom). Pertemuan itu mengeluarkan pernyataan 
bersama yang menekankan bahwa diskusi tentang dampak senjata nuklir 
pada kemanusiaan yang tengah berlangsung harus menjadi “suatu katalis 
aksi global bersama menuju dunia bebas senjata nuklir.” [55]

Kemudian di bulan April 2016, Pertemuan Menteri Luar negeri G7 
diselenggarakan di Hiroshima. Pada kesempatan itu, para menteri luar 
negeri Amerika Serikat, Inggris dan Perancis—negara-negara bersenjatakan 
nuklir—serta Jerman, Itali, Kanada dan Jepang—negara-negara yang 
bergantung pada nuklir—berkunjung ke Kubah Peringatan Bom Atom. 
Pertemuan itu mengadopsi Deklarasi Hiroshima tentang Perlucutan Senjata 
dan Non-Proliferasi Senjata Nuklir yang mencakup, “Kami merasakan 
secara mendalam keinginan warga Hiroshima dan Nagasaki bahwa senjata 
nuklir tidak lagi digunakan.” [56]

Akhirnya, pada bulan Mei 2016, Presiden Amerika Serikat Barack 
Obama mengunjungi Hiroshima, presiden pertama Amerika yang masih 
menjabat yang melakukannya. Dia mengatakan, “Bagi bangsa-bangsa 
seperti bangsa kami yang menguasai sumber-sumber nuklir, harus memiliki 
keberanian untuk keluar dari logika ketakutan dan mengupayakan dunia 
tanpa nuklir.” [57]

Jepang harus mendorong negara-negara yang telah berpartisipasi dalam 
diskusi di Hiroshima dan Nagasaki ini dan negara lain sebanyak mungkin 
agar ikut serta dalam berbagai negosiasi multilateral tentang perlucutan 
senjata nuklir mendatang.
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Dapat diantisipasi bahwa negosiasi itu akan menghadapi berbagai 
kendala seperti yang dialami oleh Konferensi Tinjauan NPT tahun 2015 
yang diikuti berbagai pihak, dan yang gagal menjembatani perselisihan 
antara negara-negara bersenjata nuklir dan negara-negara tanpa senjata 
nuklir untuk mengadopsi sebuah dokumen konsensus yang mungkin 
dicapai. 

Namun, semua negara dipastikan merasakan apresiasi yang sama 
tentang pentingnya NPT dan prihatin terhadap konsekuensi senjata nuklir 
yang amat dahsyat itu. Ini menjadi dasar bagi negara-negara itu untuk 
menemukan landasan bersama dan membingkai kembali debat tentang 
senjata nuklir. 

Sehubungan dengan ini ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik 
dari negosiasi-negosiasi menjelang Kesepakatan Paris yang telah menjadi 
penanda penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Terobosan yang 
membuat kesepakatan itu mungkin adalah hasil dari memfokuskan pada 
tujuan bersama untuk mencapai masa depan dengan kadar karbon rendah, 
suatu hasil yang didambakan semua negara, daripada mengenai pertanyaan 
pertanggung-jawaban karena telah menyebabkan perubahan iklim ataupun 
untuk menaggapinya.

Pendekatan yang sama dapat diambil untuk senjata nuklir. Tugas 
menyelenggarakan perjanjian yang melarang produksi, transfer, ancaman 
penggunaan senjata-senjata ini harus dipandang sebagai suatu upaya global 
dengan tujuan agar kekejaman perang nuklir tidak lagi dialami oleh negara 
manapun. Upaya-upaya yang sungguh-sungguh harus diwujudkan untuk 
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mencari cara mencapai konsensus berdasarkan visi ini.

Seperti yang dinyatakan dalam pembukaannya, adopsi NPT termotivasi 
oleh kesadaran akan “bencana yang akan dirasakan seluruh umat manusia 
akibat perang nuklir” dan kebutuhan untuk “menjamin keselamatan umat 
manusia.” [58]

Dengan demikian, pendirian mendasar konferensi mendatang sudah 
senada dengan NPT. Suatu perjanjian yang melarang senjata nuklir tidak 
akan menggantikan NPT, melainkan menguatkannya sebagai bagian dari 
pelaksanaan Pasal VI yang mempersyaratkan negosiasi dengan keyakinan 
kuat menuju ke perlucutan nuklir secara tuntas. 

Yang penting dalam hal ini adalah menjamin partisipasi sebanyak 
mungkin negara untuk mengidentifikasi titik-titik temu antara masalah 
keamanan dan pertahanan nasional serta dambaan akan dunia tanpa senjata 
nuklir. 

Komisi Persiapan pertama Konferensi Tinjauan NPT tahun 2020 
dijadwalkan bertemu di Vienna pada bulan Mei 2017. Bersamaan dengan 
fokus pada kewajiban untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir yang 
ditetapkan dalam Pasal VI, perlu ada juga upaya untuk secara bersama 
menyatakan masalah-masalah keamanan seluruh negara dan bertukar 
pandangan mengenai langkah-langkah yang dibutuhkan oleh semua pihak 
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Bila seluruh pertimbangan 
ini harus dimasukkan ke dalam berbagai negosiasi perjanjian pelarangan 
senjata nuklir yang akan dikonferensikan pada bulan Juni di New York, hal 
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itu akan menguntungkan semua negara. Memastikan kaitan-kaitan dengan 
berbagai pertimbangan Konferensi Tinjauan NPT dan upaya menjembatani 

Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau perjanjian untuk tidak 

memperbanyak senjata nuklir (NPT) merupakan suatu peristiwa 

penting dalam perjanjian internasional yang tujuannya untuk 

mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, 

mendorong kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara 

damai, dan melanjutkan tujuan pencapaian perlucutan senjata 

nuklir serta perlucutan secara umum dan tuntas. Perjanjian ini 

merupakan satu-satunya komitmen mengikat yang dituangkan 

dalam sebuah perjanjian multilateral ke arah perlucutan oleh 

negara-negara bersenjatakan nuklir. Perjanjian ini berlaku pada 

tahun 1970 dan diperpanjang untuk periode yang tak terbatas 

pada tahun 1995. Kini sebanyak 191 negara telah bergabung 

dalam NPT, termasuk lima negara bersenjata nuklir, yang berarti 

lebih banyak negara telah meratifikasi perjanjian ini dibanding 

perjanjian pembatasan dan perlucutan senjata lainnya.

Pasal VI perjanjian itu menyatakan bahwa “Masing-masing 

Pihak dari perjanjian ini secara sungguh-sungguh melakukan 

upaya negosiasi mengenai tindakan efektif untuk secepatnya 

menghentikan perlombaan senjata nuklir, dan mengenai 

perjanjian perlucutan senjata nuklir secara umum dan tuntas di 

bawah kontrol internasional yang ketat dan efektif.”

TRAKTAT NON-PROLIFERASI DAN PASAL VI
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perbedaan berbagai pandangan akan membantu negosiasi itu benar-benar 
konstruktif. 

Isu senjata nuklir ini merupakan isu krusial yang telah dihadapi PBB 
sejak berdirinya lebih dari tujuh puluh tahun lalu. Berbagai kesulitan 
seputar negosiasi mendatang mengenai pelarangan tidak boleh diremehkan. 
Namun, saya yakin bila semua negara terus mengupayakan dialog, akan 
dimungkinkan membangun momentum yang pasti menuju dunia tanpa 
senjata nuklir.

Suatu konferensi tingkat tinggi mengenai perlucutan senjata telah 
dicanangkan untuk terselenggara sebelum tahun 2018. Adopsi terhadap 
perjanjian yang melarang senjata nuklir secara hukum akan menguatkan 
kondisi-kondisi untuk memulai proses pengurangan secara besar-besaran 
gudang penyimpanan nuklir yang ada kini, menuju ke pemusnahannya 
secara tuntas.

DEKLARASI WARGA UNTUK DUNIA TANPA SENJATA NUKLIR 

Usulan ketiga saya dalam pelarangan dan penghapusan senjata nuklir 
adalah agar seluruh elemen masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan yang 
ditujukan ke arah negosiasi mendatang. Bersama-sama, tindakan itu akan 
merupakan deklarasi warga dunia untuk dunia tanpa senjata nuklir dan 
berfungsi sebagai dasar bagi sebuah perjanjian untuk melarangnya. 

Masyarakat sipil dapat mengawal agar pemerintah terjun ke masyarakat 
untuk memahami dampak kemanusiaan yang timbul dari masalah-masalah 
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di luar batas kebangsaan tapi sangat relevan bagi manusia, sehingga kebijakan 
yang dirumuskan tidak hanya pada konteks negara saja. Ini adalah peran 
penting yang dapat dimainkan masyarakat sipil, dan pada gilirannya dapat 
mendorong aksi bersama dalam skala global. 

Manifesto Russell-Einstein yang dikeluarkan oleh sekelompok ilmuwan 
dunia terkemuka pada tanggal 9 Juli 1955 untuk menyoroti berbagai bahaya 
senjata nuklir, bisa menjadi contoh awal:

Kami ingin menghindari penggunaan kata-kata yang menarik 
buat satu kelompok tertentu tapi tidak menarik buat kelompok 
lainnya…… 

Sebagai manusia, kami memohon kepada seluruh umat 
manusia: Ingatlah kemanusiaan Anda, dan lupakan yang 
lainnya. [59]

Sebagaimana yang ditunjukkan pernyataan ini, Manifesto tersebut 
adalah ekspresi sentimen manusia ketimbang logika bangsa atau negara. 
Dengan cara itu para pembaca akan terdorong untuk memandang senjata 
nuklir sebagai suatu bahaya bagi “diri mereka, anak-anak mereka, dan cucu-
cucu mereka,” [60] dan bukan dalam konteks negara.

Opini nasehat bersejarah terkait ancaman atau penggunaan senjata nuklir 
yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional (International Court of 
Justice atau ICJ) di bulan Juli 1996 adalah hasil dari suatu kampanye hebat 
yang dibawakan oleh masyarakat sipil dalam bentuk World Court Project. 
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“Deklarasi nurani publik” oleh sekitar empat juta orang dalam empat puluh 
bahasa dipresentasikan ke ICJ di awal rapat dengar pendapat.

ICJ menemukan bahwa ancaman penggunaan senjata nuklir itu 
secara umum tak selaras dengan hukum internasional yang dengan jelas 
menegaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan 
dan menghasilkan negosiasi-negosiasi yang mengarah kepada perlucutan 
senjata nuklir secara tuntas.

Kini, dua dasawarsa kemudian, sebuah konferensi PBB untuk menegosiasi 
sebuah perjanjian pelarangan senjata nuklir akan segera berlangsung. 
Sekarang adalah saatnya bagi masyarakat sipil untuk mengungkapkan 
dukungan kuatnya terhadap konferensi itu dan membangun momentum 
untuk memantapkan perjanjian sebagai bentuk hukum internasional yang 
didorong oleh warga sipil. 

Konferensi ini menjadi kenyataan bukan hanya karena upaya diplomatis 
negara-negara yang mengupayakan resolusi isu senjata nuklir, tetapi juga 
kerja setia individu dan kelompok-kelompok dari berbagai bidang, termasuk 
hibakusha dari Hiroshima, Nagasaki dan di seluruh dunia, termasuk juga 
para ilmuwan, dokter, pengacara, pendidik, dan orang-orang yang memiliki 
keyakinan. 

Individu-individu dan kelompok-kelompok dapat beraksi dalam berbagai 
bentuk, seperti menyampaikan pernyataan yang akan menjadi bagian dari 
seruan warga untuk dunia tanpa senjata nuklir atau menyelenggarakan 
acara-acara di akar rumput tentang pentingnya perjanjian ini demi 
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menggalang dukungan publik secara lebih luas. Masing-masing aksi ini 
akan memastikan “partisipasi dan kontribusi organisasi internasional dan 
perwakilan masyarakat sipil,” [61] sebagaimana diminta dalam resolusi 
PBB yang menugaskan konferensi ini, sehingga berfungsi menyangga 
perjanjian sesungguhnya. Ini akan memberikan dukungan yang sangat 
bermakna yang menguatkan kemanjuran dan keuniversalan perjanjian itu 
dengan menunjukkan secara nyata sentimen publik yang sangat mendalam, 
termasuk negara-negara bersenjatakan nuklir dan negara-negara yang 
bergantung pada nuklir.

Ada banyak suara yang menyerukan aksi-aksi semacam itu. Misalnya 
lebih dari 7.200 kota di 162 negara dan wilayah, termasuk negara-negara 
bersenjatakan nuklir dan negara-negara yang bergantung pada nuklir, 
adalah anggota Mayors for Peace (Walikota untuk Perdamaian), sebuah 
badan internasional yang menyerukan penghapusan total senjata nuklir.

Di sini saya kembali teringat akan ucapan Dr. Pérez Esquivel yang 
pernah mempersembahkan patung perunggu yang dibuatnya sendiri bagi 
kota Hiroshima. Dia menekankan dalam dialog kami bahwa “perdamaian 
adalah suatu dinamika yang memberi makna dan kehidupan bagi umat 
manusia.” [62]

Mampukah suatu rezim keamanan yang bergantung pada senjata nuklir 
menampilkan dinamika seperti itu? Saya yakin jawabannya adalah tidak; 
alih-alih, dibutuhkan perdamaian yang terwujud sewaktu manusia dari 
berbagai keragaman berhimpun dalam suatu komitmen bersama terhadap 
keluhuran kehidupan.



77

SGI meluncurkan People’s Decade for Nuclear Abolition (Dekade 
Rakyat untuk Abolisi Nuklir) pada tahun 2007 sebagai bagian dari gerakan 
perdamaian kami yang berakar pada deklarasi Presiden Toda tahun 1957 
yang menyerukan penghapusan senjata nuklir.

“Segala Yang Engkau Hargai – Untuk Sebuah Dunia Tanpa Senjata 
Nuklir,” sebuah pameran yang diluncurkan sebagai kerja sama dengan 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), telah 
ditampilkan di berbagai belahan dunia. Kami juga telah mengumpulkan 
lebih dari lima juta tandatangan pada tahun 2014 untuk mendukung 

Seikyo Shim
bun

Seorang anggota generasi muda SGI menjelaskan pameran antinuklir “Segala yang Engkau 
Hargai” di Casa de Asia, Havana, Cuba, Januari 2016
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kampanye Nuclear Zero, suatu kampanye global yang menyerukan upaya 
itikad baik untuk perlucutan senjata nuklir. 

Kami ikut serta dalam merancang pernyataan bersama di bawah naungan 
Komunitas Keyakinan yang Peduli pada Konsekuensi Senjata Nuklir 
(Faith Communities Concerned about the Humanitarian Consequences of 
Nuclear Weapons), yang disampaikan kepada Kelompok Kerja Open-ended 
Working Group (OEWG) tentang perlucutan senjata nuklir dan kepada 
Komisi Pertama Majelis Umum PBB, yang mengurusi perlucutan senjata 
dan keamanan internasional tahun lalu.

Pada bulan Agustus 2015, SGI ikut memfasilitasi sebuah Konferensi 
Puncak Pemuda Internasional untuk Penghapusan Nuklir di Hiroshima. 
Amplify, sebuah jaringan pemuda internasional yang berdedikasi terhadap 
penghapusan senjata nuklir didirikan tahun 2016 untuk melanjutkan hasil 
kerja konferensi itu.

Musim panas tahun ini, SGI akan menyelenggarakan sebuah konferensi 
puncak pemuda untuk menolak perang di Prefektur Kanagawa, tempat 
Bapak Toda membuat deklarasi anti nuklir, sebagai bentuk peringatan hari 
deklarasinya yang keenam puluh.

Keyakinan yang menyangga berbagai upaya kami selama sedasawarsa 
lalu terungkapkan dalam kertas kerja yang kami sampaikan kepada OEWG 
di bulan Mei 2016, yang tersimpan sebagai salah satu dokumen resmi PBB:

[Senjata Nuklir] mengikis makna kehidupan manusia dan 
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menghambat kemampuan kita untuk menatap masa depan 
dengan harapan . . . Masalah utama senjata nuklir adalah 
penyangkalannya terhadap manusia lain, penyangkalan 
terhadap kemanusiaan mereka dan terhadap kesetaraan hak 
atas kebahagiaan dan hidup . . . Tantangan perlucutan senjata 
nuklir bukan hanya persoalan negara-negara yang bersenjatakan 
nuklir tetapi harus merupakan upaya yang sepenuhnya bersifat 
global yang melibatkan semua negara dan keterlibatan penuh 
masyarakat sipil. [63]

Agar negosiasi-negosiasi PBB yang dimulai bulan Maret ini menjadi 
sebuah forum untuk upaya yang benar-benar global, kami bertekad untuk 
melakukan yang bisa kami lakukan, bekerja dengan individu-individu 
dan kelompok-kelompok yang sepemikiran, untuk menghimpun dan 
menguatkan masyarakat sipil. 

MEMULIHKAN HARAPAN DALAM KEHIDUPAN 
PARA PENGUNGSI 

Bidang prioritas kedua yang ingin saya fokuskan adalah kebutuhan untuk 
menerapkan program bantuan yang dirancang untuk membuat para 
pengungsi hidup dengan harapan. 

Diperkirakan jumlah orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka 
karena konflik bersenjata atau takut dipenjarakan telah meningkat pesat, 
hingga kira-kira 65,3 juta jiwa. [64] Khususnya, dengan berlanjutnya 
perang sipil di Suriah menjadi enam tahun, krisis kemanusiaan menjadi 
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Konferensi Puncak Pemuda Internasional untuk Penghapusan 

Nuklir berlangsung di Hiroshima pada 28–30 Agustus 2015, 

dihadiri oleh 30 aktivis pemuda dari 20 negara lebih, termasuk 

negara-negara bersenjatakan nuklir dan negara-negara tanpa 

senjata nuklir untuk mendiskusikan strategi-strategi di masa depan 

yang bertujuan memusnahkan senjata nuklir. Konferensi tersebut 

menghasilkan deklarasi Youth Pledge (Sumpah Pemuda), yang 

dipresentasikan ke Duta Khusus Sekjen PBB Bidang Kepemudaan. 

Anggota Komisi Pengarah meliputi para wakil dari International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), Mines Action 

Canada, the Nuclear Age Peace Foundation, PAX, the Women’s 

International League for Peace and Freedom, dan SGI. 

Jaringan Amplify kemudian diciptakan sebagai sebuah jaringan 

internasional para pemimpin muda di bidang penghapusan 

nuklir. Sasaran utama jaringan ini adalah untuk memperluas 

seruan penghapusan nuklir secara tuntas dengan meningkatkan 

kesadaran dan mendorong aksi dalam komunitas dan negara-

negara di seluruh dunia. Jaringan ini mendukung upaya-upaya 

anggotanya dengan memberikan informasi dan sumber-sumber 

tentang berbagai isu dan dengan memungkinkan para kaum 

muda terhubung dengan kaum muda lainnya yang beraksi di 

seluruh dunia. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kunjungi: www.

amplifyyouth.org

KONFERENSI PUNCAK PEMUDA INTERNASIONAL 
UNTUK PENGHAPUSAN NUKLIR / AMPLIFY
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kian memprihatinkan. Hingga kini lebih dari 300.000 warga Suriah telah 
terbunuh dan lebih dari separuh penduduk meninggalkan tempat tinggal 
mereka karena terancam dan karena keinginan untuk pergi; sekitar 4,8 juta 
telah lari dari negeri itu untuk mencari suaka politik. [65]

Sekjen PBB António Guterres, setelah pengangkatan resminya di 
Majelis Umum di bulan Oktober 2016, menyatakan bahwa prioritas 
pertamanya dalam bertugas adalah berkaitan dengan perdamaian. Ia 
menegaskan, “suatu desakan diplomasi untuk perdamaian adalah cara 
terbaik untuk . . . membantu kita mengurangi penderitaan manusia dalam 
berbagai bentuknya.” [66]

Pada tanggal 30 Desember tahun lalu, suatu kesepakatan gencatan 
senjata diberlakukan, dan Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah 
resolusi yang mendukung gencatan senjata tersebut dan meminta seluruh 
pihak untuk menaatinya. Namun, adalah terlalu awal untuk mengatakan 
bahwa perang sipil sudah dapat diakhiri. 

Pembicaraan perdamaian dijadwalkan di bulan Februari di bawah 
bimbingan PBB. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa di bawah 
kepemimpinan Sekjen Guterres yang telah bertahun-tahun menjadi pejabat 
di Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, organisasi internasional tersebut 
dan bangsa-bangsa terkait akan bekerja sama untuk mencarikan jalan untuk 
mengakhiri konflik sesegera mungkin.

Seiring dengan berbagai upaya diplomatis, prioritas mendesak lainnya 
yang disebutkan oleh Bapak Guterres adalah bahwa semua negara 
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menerapkan “solidaritas penuh terhadap mereka yang membutuhkan 
perlindungan karena menghindari konflik-konflik yang mengerikan itu.” 
[67]

Solidaritas semacam itu merupakan fokus utama KTT Kemanusiaan 
Sedunia di Istanbul, Turki, di bulan Mei tahun lalu. Sebagaimana yang 
disoroti pada acara pembukaannya, perlu bagi kita untuk menempatkan 
diri dalam posisi mereka yang hidupnya tiba-tiba tercerabut oleh konflik 
dan yang setiap harinya harus menghadapi pilihan-pilihan yang mustahil 
dihadapi: Di bawah ancaman serangan udara yang tiada henti, apakah 
engkau akan tetap tinggal di tempat kediamanmu ataukah engkau akan 
pergi meninggalkan ancaman itu dan membawa keluargamu pergi sejauh-
jauhnya untuk menyelamatkan diri?

Sadar akan potensi berbagai bahaya mematikan dari menyeberangi 
samudera, seraya terus menyalakan kerlip harapan untuk kehidupan yang 
lebih baik, apakah engkau akan mencari kapal ataukah tetap tinggal di 
tempat kediamanmu? Sewaktu anak-anakmu jatuh sakit dalam pelarian, 
apakah engkau akan menggunakan danamu yang terbatas untuk pengobatan 
ataukah membeli makanan untuk seluruh keluarga?

Kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa orang-orang ini yang 
menjalani hidup dalam ketidakpastian dan ekstrem di lingkungan yang 
teramat suram adalah sesama manusia seperti kita, tiada berbeda dengan 
kita. Yang membedakan hanyalah mereka terlahirkan di negara lain dan 
memiliki latar belakang dan kisah hidup berbeda. 
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Di KTT itu, yang menghimpun banyak peserta dari berbagai sektor 
termasuk masyarakat sipil, ditegaskan pentingnya mengupayakan 
agenda-agenda kemanusiaan dan pembangunan secara terkoordinasi dan 
komprehensif serta memberikan penguatan ketahanan bagi para pengungsi 
dan komunitas yang menampung mereka.

Menguatkan pertahanan hidup merupakan titik fokus pameran 
“Memulihkan Kemanusiaan Kita” (Restoring Our Humanity), yang 
diadakan dan diselenggarakan pertama kali untuk KTT Istanbul. Dalam 
mengadakan pameran bersama ini, SGI berusaha menyampaikan pesan 
bahwa memperkuat ketahanan hidup adalah unsur penting dalam 
mengupayakan pembangunan dunia yang tidak mengecualikan satu orang 
pun. 

Sebagai suatu pendekatan dalam mewujudkan sasaran itu, saya ingin 
mengusulkan agar PBB mengambil inisiatif dalam mengembangkan 
suatu struktur bantuan baru yang merupakan kemitraan untuk mengatasi 
tantangan-tantangan kemanusiaan dan melindungi martabat kemanusiaan. 
Inisiatif itu akan memungkinkan orang-orang yang dipaksa meninggalkan 
tempat tinggalnya bekerja di bidang-bidang yang berkontribusi dalam 
memperkuat pertahanan hidup dan mendorong pencapaian SDGs di 
komunitas-komunitas yang menampungnya. 

Survei paling mutakhir menunjukkan bahwa 86 persen pengungsi yang 
mendapatkan dukungan dari Kantor Komisi Tinggi untuk Pengungsi PBB 
(UNHCR) ditampung di negara-negara berkembang yang berdekatan 
dengan zona-zona konflik. [68] Negara-negara ini, yang sudah menghadapi 
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berbagai tantangan yang termuat di dalam SDGs seperti kemiskinan, 
kesehatan dan sanitasi, kini harus pula menanggapi arus pengungsi. Seperti 

Pameran bertajuk “Memulihkan Kemanusiaan Kita” (“Restoring 

Our Humanity“) diselenggarakan secara bersama-sama oleh 

SGI dan Jaringan Bantuan dan Penanganan Bencana Asia (Asian 

Disaster Reduction and Response Network), dan diadakan untuk 

menanggapi KTT Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian 

Summit atau WHS) pertama yang diadakan di Istanbul, Turki pada 

bulan Mei 2016. KTT itu dirancang untuk menanggapi krisis-

krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang terutama 

diakibatkan oleh berbagai konflik dan bencana alam. Berlandaskan 

pada keyakinan bahwa aksi dan kesadaran tiap individu dapat 

memberikan pengaruh, pameran berupa 20 panel ini dikreasikan 

untuk mendorong penontonnya memikirkan apa yang dapat 

mereka perbuat pada tingkat-tingkat individu, komunitas, dan 

bahkan global untuk mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan 

yang dihadapi dunia. Pameran ini menyerukan kepada 

penontonnya untuk menegaskan komitmen mereka terhadap 

kemanusiaan dan bekerja bersama-sama ke arah solusi yang 

manusiawi, dimulai dari lingkungan terdekat mereka. Pameran 

itu mencerminkan masukan dari orang-orang di garis depan krisis 

kemanusiaan seperti para petugas bantuan sosial, komunitas yang 

terkena bencana dan para pengungsi.

“MEMULIHKAN KEMANUSIAAN KITA”
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yang dikonfirmasikan dalam KTT Kemanusiaan tahun lalu, yang diperlukan 
dalam hal ini adalah penyediaan dukungan secara terpadu di bidang-bidang 
bantuan pembangunan dan kemanusiaan. 

Suatu proyek yang sedang dilaksanakan oleh Program PBB untuk 
Pembangunan (United Nations Development Programme atau UNDP) 
di Etiopia dapat dijadikan model yang baik. Sejak tahun lalu, Etiopia, 
yang telah menerima lebih dari 730.000 manusia korban peperangan dari 
negara-negara tetangganya, telah menderita kekeringan paling parah dalam 
tiga puluh tahun terakhir. [69] Seraya menguatkan manajemen sumber 
daya lokal dan mendukung rehabilitasi infrastruktur masyarakat, proyek ini 
juga telah membantu mengurangi ketegangan antara para pengungsi dan 
penduduk lokal lewat berbagai upaya yang mendorong kehidupan bersama 
secara damai. 

Dihadapkan pada pertumbuhan jumlah pengungsi yang terus bertambah, 
tak pelak lagi bahwa stabilitas dan pembangunan di komunitas negara-negara 
penampung sangat penting agar orang-orang yang terpaksa meninggalkan 
negaranya ini bisa menikmati kestabilan dalam hidup mereka.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan Tujuan-
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, negara-negara maju dan 
berkembang memiliki banyak kesamaan. Dalam kedua kasus, upaya-upaya 
untuk mendorong pertanian berkelanjutan dan mencegah kekurangan 
pangan, menerapkan infrastruktur energi terbarukan, dan memberikan 
layanan medis, jasa perawatan kesehatan dan sanitasi, akan menciptakan 
peluang kerja bagi sekian banyak orang. 
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Tahun lalu, Dirjen Organisasi Buruh Internasional (International 
Labour Organization atau ILO) Guy Ryder menyerukan suatu “New Deal” 
(Tawaran Baru) bagi para pengungsi sewaktu ia mengulangi pentingnya 
menyediakan peluang kerja bagi orang-orang yang telah meninggalkan 
tempat tinggal mereka. [70] Salah satu bentuknya adalah menghimpun 
gerakan-gerakan kemanusiaan dan pembangunan, dengan negara-negara 
anggota PBB secara aktif bekerja sama menciptakan program-program 
pelatihan kejuruan dan keterampilan yang berkaitan dengan SDGs bagi 
para pengungsi dan para pencari suaka politik. 

Pekerjaan tentu saja adalah suatu cara penting untuk melanjutkan 
hidup; sekaligus juga memberi makna hidup dan merupakan suatu upaya 
menanamkan bukti positif eksistensi seseorang di dalam masyarakat.

Mantan Ketua Sydney Peace Foundation (Yayasan Perdamaian 
Sydney) Dr. Stuart Rees, yang dialog bersamanya baru saja diterbitkan, 
menyatakan bahwa menjamin ketersediaan kerja merupakan kewajiban 
dalam menerapkan keadilan sosial. Dalam dialog kami, dia menyampaikan 
keyakinan bahwa makin banyak orang yang kehilangan pekerjaannya 
“sedang mengalami penyangkalan nilai mereka sebagai manusia yang 
bisa mereka dapatkan dari bekerja; baik dalam hal memperoleh nafkah, 
kepuasan mencapai sesuatu, atau dalam hal memberikan sumbangan kepada 
masyarakatnya.” [71] Dia lebih jauh menyatakan bahwa hal itu merupakan 
ancaman bagi martabat kemanusiaan. 

Dalam diskusi itu, kami membahas dampak program New Deal 
(Tawaran Baru) yang diluncurkan oleh presiden Amerika Serikat Franklin 
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D. Roosevelt (1882-1945) sewaktu menanggapi pengangguran secara 
massal akibat masa Great Depression (Depresi Besar), yang dimulai tahun 
1929. Di bawah Tawaran Baru, selain pembangunan waduk-waduk dan 
proyek infrastruktur lainnya, dibentuk pula Civilian Conservation Corps 
(Korps Konservasi Sipil) untuk menjaga dan meningkatkan taman-taman 
dan hutan-hutan nasional. Lebih dari tiga juta orang muda berpartisipasi 
dalam program itu, dan lebih dari dua miliar pohon ditanam. Lewat 
aktivitas ini, para peserta dapat meraih kembali kepercayaan diri mereka 
dan mengembalikan perasaan berguna bagi orang lain dan masyarakat. 
Selanjutnya, hingga kini taman-taman dan hutan-hutan nasional itu 
berfungsi sebagai pelestari keanekaragaman biologi dan keutuhan ekologi 
seraya menyandang fungsi pentingnya sebagai penyerap gas rumah kaca.

Belajar dari berbagai contoh keberhasilan seperti itu, saya yakin inilah 
saatnya untuk menerapkan sebuah kerangka yang akan meluaskan peluang 
kerja bagi pengungsi sambil mendorong secara konkret pencapaian Tujuan-
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Setelah merasakan pengalaman yang luar biasa sulit dan kesengsaraan, 
orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya ini selayaknya 
memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dan memberi semangat 
kepada mereka yang sedang berada dalam kondisi kehidupan yang berat. 
Dengan memiliki peluang untuk terlibat dalam pekerjaan yang mendorong 
proyek Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara yang 
menampung mereka, para pengungsi ini akan dapat berkontribusi dalam 
upaya rekonstruksi di negara asal mereka sewaktu mereka kembali setelah 
konflik bersenjata usai.
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Di KTT untuk Pengungsi dan Migran yang diadakan bulan September 
tahun lalu, dideklarasikan bahwa perjanjian global tentang pengungsi dan 
migran sudah harus diadopsi pada tahun 2018. Tanpa solusi untuk isu 
pengungsi yang merupakan krisis kemanusiaan dengan jumlahnya yang 
secara historis terburuk, perdamaian dan kestabilan dunia belum akan 
tercapai, begitu pula kemajuan-kemajuan nyata ke arah pencapaian SDGs 
dengan visinya, yakni sebuah dunia tanpa mengecualikan satu orang pun. 

Pemerintah Jepang telah menyumbangkan dukungan keuangan kepada 
proyek UNDP di Etiopia yang saya sebutkan sebelumnya, dan karenanya 
pantas bagi Jepang untuk mempercepat dukungannya terhadap berbagai 
kegiatan yang memadukan berbagai sektor kemanusiaan dan pembangunan 
seperti yang dianjurkan PBB. 

Di KTT tentang Krisis Pengungsi Global yang dihadiri oleh para 
pemimpin negara yang dipimpin oleh Presiden Barack Obama, sehari 
setelah KTT PBB September lalu, pemerintah Jepang berkomitmen untuk 
menyediakan bantuan pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada sekitar 
satu juta orang yang terkena dampak konflik. Lebih jauh lagi, Jepang akan 
menerima hingga 150 siswa Suriah dalam lima tahun mendatang. Saya 
sungguh-sungguh berharap bahwa, dalam kerangka upaya pemberian 
bantuan ini, Jepang akan memimpin dalam mempromosikan kemitraan 
untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melindungi martabat 
manusia. Dan saya ingin menyampaikan kembali bahwa suatu pendekatan 
untuk memfasilitasi upaya-upaya semacam itu adalah memberikan peluang 
kepada mereka yang terpaksa meninggalkan tempat hidup mereka, 
mendapatkan keterampilan teknis dan pekerjaan yang berkaitan dengan 
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KTT PBB untuk Para Pengungsi dan Migran berlangsung pada 

tanggal 19 September 2016, di Markas Besar PBB di New York. 

Sebagai KTT yang membahas pergerakan massal manusia, 

konferensi ini merupakan sebuah momen penting untuk 

menguatkan tata kelola pemerintahan dan suatu peluang unik 

untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih bertanggung-

jawab dan lebih dapat diprediksi dalam menanggapi pergerakan 

pengungsi dan migran secara besar-besaran. 

Di KTT itu, sebanyak 193 anggota menandatangani Deklarasi 

New York yang antara lain memuat komitmen untuk melindungi 

hak asasi manusia semua pengungsi dan migran, tanpa peduli 

statusnya, dan meningkatkan pemberian bantuan kemanusiaan 

dan pembangunan kepada negara-negara yang paling parah 

terbebani. 

Deklarasi itu juga menetapkan dua proses yang akan memuncak 

di tahun 2018 dalam pembentukan dua perjanjian global, masing-

masing mengenai pengungsi dan migran. UNHCR telah ditugaskan 

untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara penampung 

pengungsi, negara donor, LSM dan sektor-sektor swasta, dengan 

menerapkan Kerangka Komprehensif Penanganan Pengungsi 

(Comprehensive Refugee Response Framework atau CRRF) di 

dalam perjanjian tentang pengungsi itu. Sebuah proses terpisah 

akan menciptakan standar-standar global migrasi yang aman, 

tertib, dan regular, dipimpin oleh Organisasi Internasional untuk 

Migrasi (International Organization for Migration atau IOM).

KTT PBB UNTUK PENGUNGSI DAN MIGRAN
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pencapaian SDGs.

Sehubungan dengan ini, saya ingin menyerukan dukungan lebih 
lanjut terhadap berbagai program kerjasama antara PBB dan universitas-
universitas di dunia untuk menciptakan peluang pendidikan bagi para 
pemuda pengungsi.

UN Academic Impact atau Dampak Akademis PBB yang diluncurkan 
tujuh tahun lalu dengan tujuan memadukan berbagai universitas di dunia 
dengan PBB, kini sudah merupakan sebuah jaringan yang meliputi lebih dari 
1.000 lembaga pendidikan tinggi di 120 negara. Secara kolektif, universitas 
ini melakukan riset terhadap berbagai isu yang meliputi keseluruhan 
masalah global dan merupakan sumber penting yang dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan warga dunia. 

Aktivitas-aktivitas Toynbee Hall yang meringankan penderitaan manusia 
yang bergulat dengan kemiskinan, dan kegiatan-kegiatan pendidikan 
Hull House yang berupaya untuk memulihkan martabat imigran yang 
termiskinkan yang sudah saya sebutkan di atas, dilakukan oleh anggota 
komunitas universitas. 

Sebagaimana yang dibuktikan dalam contoh-contoh ini, universitas-
universitas memiliki potensi untuk bertindak sebagai suaka harapan 
dan keamanan dalam masyarakat. Dalam pengertian inilah, menjadi 
sangat bermakna bila universitas dan perguruan tinggi di seluruh dunia 
berkontribusi dalam resolusi tantangan-tantangan global lewat kegiatan 
riset mereka. Mereka dapat meluaskan sumbangan ini dengan menyediakan 
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peluang pendidikan bagi pemuda pengungsi termasuk sarana-sarana seperti 
kursus-kursus tambahan dan belajar jarak jauh. 

Soka University di Jepang telah bergabung dengan Program Pendidikan 
Tinggi bagi pengungsi UNHCR bulan Mei tahun lalu. Sebagai pendiri 
universitas itu, saya dengan senang hati menyambut mereka yang akan 
menjadi mahasiswa mulai tahun akademis 2017.

Yusra Mardini, atlet renang dari Suriah dan anggota Refugee Olympic 
Team (Tim Olimpiade Pengungsi) yang ikut serta dalam Olimpiade 
olahraga di Rio de Janeiro, memberikan kata-kata pemberi semangat 
berikut ini kepada sesama pengungsi: 

Saya ingin mewakili seluruh pengungsi karena saya ingin 
menunjukkan kepada setiap orang bahwa, setelah penderitaan, 
setelah badai itu, tibalah hari-hari yang tenang . . . Saya ingin 
setiap orang tidak mengubur mimpinya dan melakukan apa 
yang mereka rasakan di dalam hatinya. [72]

Bagi mereka yang telah terusir dari tanah air karena konflik dan hidup di 
lingkungan asing, pekerjaan yang bermakna dan pendidikan adalah sarana 
untuk memulihkan martabat kemanusiaan, meraih harapan bagi masa 
depan, dan tujuan hidup.

Oleh karena itu, saya kira, tindakan-tindakan spesifik dalam menjamin 
pekerjaan dan peluang pendidikan bagi mereka yang terusir dari negeri 
sendiri ini penting untuk dapat dimasukkan ke dalam perjanjian global PBB 
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untuk pengungsi dan migran 
ketika perjanjian itu diadopsi. 
Dalam analisis akhir, resolusi 
krisis pengungsi ini bergantung 
pada kemampuan kita untuk 
memungkinkan orang-orang 
yang terusir ini menemukan 
kembali perasaan aman, harapan, 
dan martabatnya. 

PENDIDIKAN HAK ASASI 
MANUSIA 

Bidang prioritas ketiga yang 
ingin saya diskusikan adalah 
pembangunan budaya hak asasi 
manusia.

Selain konflik bersenjata dan perang sipil yang berlarut-larut, ancaman 
serius lainnya yang dihadapi oleh masyarakat global adalah serangan teroris 
yang makin kerap terjadi dan bangkitnya ekstremisme kekerasan. Jauh lebih 
banyak kasus terkait para pemuda yang berjuang untuk menemukan makna 
hidup dan yang dirundung kehilangan harapan akan masa depan, telah 
diiming-iming untuk melakukan ekstremisme kekerasan.

September lalu, Institut Toda untuk Penelitian Kebijakan dan Perdamaian 
Global menyelenggarakan sebuah konferensi dua hari di Eastern Mennonite 

Dalam analisis 
akhir, resolusi 
krisis pengungsi ini 
bergantung pada 
kemampuan kita 
untuk memungkinkan 
orang-orang yang 
terusir ini menemukan 
kembali perasaan 
aman, harapan, dan 
martabatnya. 
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University di Virginia, Amerika Serikat untuk mendiskusikan pendekatan-
pendekatan pencegahan penyebaran ekstremisme kekerasan. 

Dengan meningkatnya jumlah negara yang menerima ide bahwa 
hukuman mati adalah cara paling efektif untuk mencegah kekerasan, para 
peserta menginvestigasi efektivitas aktual pendekatan ini dan berbagai isu 
yang berkaitan lewat analisis studi kasus di berbagai wilayah di dunia. Lebih 
jauh lagi, mereka mengeksplorasi berbagai cara untuk mendorong upaya 
perdamaian di berbagai wilayah dengan ketegangan yang terus berlanjut. 

Pertemuan itu juga berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mendorong ekstremisme kekerasan serta cara-cara pencegahannya, 
terutama pentingnya upaya komprehensif untuk mendorong cara-cara 
penanganan masalah dan perbedaan tanpa menggunakan kekerasan. 

Saya yakin kuncinya dalam hal ini adalah mendorong pendidikan hak 
asasi manusia. 

Tahun lalu menandai tahun kelima adopsi Pendidikan dan Pelatihan 
Deklarasi PBB untuk Hak Asasi Manusia. SGI, sebagai suatu organisasi 
masyarakat sipil, telah mendukung sejak tahapan perancangan Deklarasi 
PBB yang penting ini, rancangan yang untuk pertama kalinya disepakati 
oleh negara-negara anggota sebagai standar internasional pendidikan hak-
hak asasi manusia.

Untuk merayakan tahun kelima diadopsinya rancangan itu, telah 
diadakan sebuah diskusi panel antarpemerintahan dalam sesi Dewan 
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Hak Asasi Manusia di bulan September, dihadiri oleh perwakilan SGI. 
Dalam sambutannya, Wakil Komisi Tinggi Hak-hak Asasi Manusia, 
Kate Gilmore menyatakan bahwa sementara kita telah menyaksikan 
kebencian dan kekerasan tersebar di berbagai belahan dunia, kita juga 
menyaksikan peluncuran gerakan-gerakan pendidikan hak asasi manusia 
yang menginspirasi manusia untuk aksi positif. Dia juga menyampaikan:

Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia menumbuhkan rasa 
kemanusiaan yang melampaui keberagaman individual 
kita. Pendidikan ini bukan “semacam ekstra kurikuler” atau 
kewajiban rutin lainnya. Pendidikan ini mengajarkan pelajaran 
yang bersifat mendasar. [73]

Kalimat ini menggaris-bawahi pentingnya pendidikan hak-hak asasi 
manusia.

Contoh-contoh dampak pengaruh pendidikan hak-hak asasi manusia, 
seperti transformasi seorang siswi sekolah, ditampilkan dalam pertemuan 
itu. Lewat pendidikan hak-hak asasi manusia di sekolahnya, gadis kecil 
ini mulai memikirkan harkat martabat dirinya sendiri. Kesadaran akan 
nilai dirinya ini membuatnya menemukan kekuatan dan rasa percaya diri 
akan masa depan, dan belajar bangkit menghadapi berbagai keadaan di 
sekitarnya. Ia berubah; tak lagi seorang korban, ia merasa berkewajiban 
untuk membela hak-hak asasi manusia lainnya. 

Ibu Gilmore menggambarkan kisah gadis ini sebagai sebuah contoh 
“kekuatan luar biasa dari kesadaran akan hak-hak asasi manusia” dan 
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menekankan bahwa “pendidikan adalah sarana yang mempercepat 
transformasi itu.” [74] Memang, hal itu mengesahkan kekuatan dan potensi 
tiada terkira dalam pendidikan hak-hak asasi manusia.

Untuk memicu reaksi positif transformasi secara berantai ini, saya ingin 
mendorong berbagai upaya untuk mengadopsi suatu konvensi tentang 
pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi itu yang 
akan menguatkan berbagai tindakan yang memastikan implementasinya. 

Tahun depan adalah tahun ketujuh puluh Deklarasi Universal Hak-Hak 
Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights atau UDHR). 
Saya ingin mengusulkan agar peristiwa itu dirayakan dalam sebuah forum 
yang diadakan oleh PBB dan masyarakat sipil tentang pendidikan hak-hak 
asasi manusia yang akan meninjau berbagai pencapaian sampai saat ini 
dan memperdalam pertimbangan-pertimbangan ke arah adopsi konvensi 
seperti itu. 

Diperkirakan kini ada 1,8 miliar orang muda berusia antara sepuluh 
dan dua puluh empat tahun yang hidup di dunia kita saat ini. [75] Bila 
orang-orang muda ini, alih-alih memilih konflik dan kekerasan, dapat 
menjunjung dan melindungi nilai-nilai utama hak-hak asasi manusia, maka 
saya percaya bahwa jalan menuju “masyarakat yang pluralis dan inklusif “ 
[76] sebagaimana tercantum dalam Pendidikan dan Pelatihan Deklarasi 
PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia, dapat diwujudkan jadi kenyataan.

Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia dapat menjadi kekuatan pendorong 
untuk mencapainya. Agar negara-negara dapat mendorong pendidikan 
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seperti itu secara konsisten dan berkelanjutan, maka perlu diciptakan 
kerangka dan program-program pendidikan yang bersifat mengikat secara 
hukum. Dibutuhkan pula mekanisme peninjauan dan evaluasi sistem ini 
secara periodik.

Inilah salah satu dari beberapa hal yang SGI—atas nama Pendidikan 
Hak Asasi Manusia 2020 (Human Rights Education 2020 atau HRE 
2020), suatu koalisi global organisasi-organisasi masyarakat sipil—tekankan 
di dalam diskusi panel antarpemerintah yang disebutkan sebelumnya.

Upaya-upaya internasional untuk melindungi hak-hak asasi manusia 
yang pada dasarnya bersumber pada UDHR, semula bekerja dengan 
setingan standar, yakni mendefinisikan hak-hak yang harus mendapatkan 
perlindungan, kemudian menyediakan akses bagi perbaikan ketika 
terjadi pelanggaran. Kini fokus itu telah bergeser untuk menegakkan dan 
menanamkan secara kuat di dalam masyarakat suatu budaya hak-hak 
asasi manusia, yang di dalamnya terdapat semangat saling menghargai 
keberagaman dan suatu upaya bersama untuk melindungi martabat sesama. 

SGI, dengan bekerja sama dengan beberapa badan PBB dan organisasi 
mitra lainnya, telah menyelenggarakan pameran pendidikan hak-hak asasi 
manusia yang baru yang akan diluncurkan pada akhir Februari, bertepatan 
dengan pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia. 

Lewat berbagai gerakan semacam itu, kami bertujuan untuk memicu 
komitmen baru di tengah masyarakat sipil agar secara terus menerus 
menyebarkan solidaritas untuk menumbuhkan budaya hak-hak asasi 
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manusia. Dan selanjutnya, lewat kerjasama dengan beberapa LSM 
lainnya, kami berharap dapat menggugah opini publik secara global untuk 
mengadopsi konvensi pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia 
yang mengikat secara hukum. 

KESETARAAN GENDER 

Tema terakhir yang ingin saya bahas adalah pentingnya kesetaraan gender, 
sesuatu yang sangat relevan untuk membangun budaya hak-hak asasi 
manusia. Kesetaraan gender adalah jaminan atas hak-hak yang setara, 
tanggung jawab dan kesempatan 
bagi perempuan dan laki-laki, anak 
perempuan dan anak laki-laki tanpa 
diskriminasi. 

Tujuannya sebagaimana yang 
ditekankan oleh Badan PBB 
untuk Perempuan adalah untuk 
menciptakan suatu masyarakat yang 
menghargai kepentingan, kebutuhan 
dan prioritas perempuan dan lelaki, 
dan diakuinya keberagaman berbagai 
kelompok. Salah satu dari pencapaian 
dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan adalah pencapaian 
kesetaraan gender di seluruh muka 
bumi dan penghapusan segala 

Tujuannya adalah 
untuk menciptakan 
suatu masyarakat 
yang menghargai 
kepentingan, 
kebutuhan dan 
prioritas perempuan 
dan lelaki, 
dan diakuinya 
keberagaman 
berbagai kelompok.
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bentuk diskriminasi sebelum tahun 2030.

Jumlah rekor lebih dari 80 kementerian pemerintahan dan 4.100 
perwakilan masyarakat sipil internasional yang menghadiri sesi Komisi 
PBB untuk Status Perempuan (UN Commission on the Status of Women 
atau CSW60) tahun lalu pada 14-24 Maret, memberikan bukti lebih 
jauh tentang meningkatnya pengakuan akan pentingnya tugas ini. Selain 
berpartisipasi dalam berbagai sesinya, SGI juga mengadakan acara secara 
bersamaan dengan tema “Kepemimpinan Perempuan Merintis Jalan 
Menuju Pencapaian SDGs.”

Di acara itu, ditegaskan kembali bahwa kesetaraan gender adalah suatu 
tantangan besar bagi hak asasi manusia dan kemajuan dalam hal ini akan 
menyumbang pencapaian seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kesetaraan Gender dapat memainkan peran sangat penting dalam 
Pendekatan Nexus yang saya bahas sebelumnya, untuk mendorong 
tercapainya seluruh tujuan dalam SDGs secara terpadu.

Pengakuan pemerintah dunia mengenai pentingnya kesetaraan gender 
ini berawal dari Konferensi Dunia tentang Perempuan keempat di Beijing, 
tahun 1995. Titik Balik lanjutannya adalah adopsi Resolusi 1325 tentang 
perempuan dan perdamaian serta keamanan oleh Dewan Keamanan 
PBB pada bulan Oktober 2000. Resolusi ini mendesak partisipasi setara 
dan keterlibatan penuh perempuan dalam semua aspek pemeliharaan dan 
peningkatan perdamaian dan keamanan, serta menyerukan diadopsinya 
tindakan-tindakan konkret ke arah itu. 
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Mantan Sekjen PBB Anwarul K. Chowdhury yang memainkan peran 
penting dalam adopsi Resolusi 1325, dalam sebuah dialog menyampaikan 
kepada saya tentang “terobosan konseptual dan politis” [77] yang 
memungkinkan hal itu terjadi.

Dijelaskannya bahwa terobosan ini berbentuk suatu pernyataan yang 
dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 8 Maret 2000, 
Hari Perempuan Internasional. Pernyataan itu mencatat bahwa ada kaitan 
yang tak terpisahkan antara perdamaian dan kesetaraan gender, mengubah 
citra perempuan sebagai korban perang dan konflik yang tiada berdaya 
menjadi suatu pengakuan bahwa mereka “penting dalam pemeliharaan dan 
peningkatan perdamaian dan keamanan.” [78] Pergeseran Paradigma ini 
mengarahkan adopsi Resolusi 1325, suatu pembukaan jalan pasti menuju 
partisipasi perempuan yang lebih besar dalam proses perdamaian.

Suatu evaluasi terhadap status implementasi resolusi itu dalam 
laporannya pada Oktober 2015 menyimpulkan bahwa partisipasi 
perempuan menguatkan kemungkinan keberhasilan dan ketahanan proses 
perdamaian. Evaluasi itu juga mencatat peran penting perempuan dalam 
mendapatkan kepercayaan penduduk lokal di dalam berbagai kegiatan 
menjaga perdamaian PBB. 

Pemerintah telah mulai membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan 
yang mengarah ke tujuan pencapaian kesetaraan gender SDGs. Penting kini 
untuk mengingat terobosan konseptual yang awalnya mengarahkan pada 
diadopsinya Resolusi 1325 itu: dengan kata lain, untuk menata masyarakat 
berdasarkan pengakuan bahwa perempuan bukanlah korban yang tak 
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berdaya melainkan kekuatan dan sumbangan mereka sangat penting. 

Dalam hal ini, Dr. Sarah Wider, ilmuwan dan mantan presiden Ralph 
Waldo Emerson Society and Women’s Studies menyampaikan yang berikut ini 
kepada saya dalam percakapan kami.

Tak seorang pun lagi akan duduk di kursi belakang orang lain. 
Kita harus duduk bersama-sama, menyimak, bercakap-cakap, 
dan menghormati apa yang dapat ditawarkan oleh yang lain. 
[79]

Riset baru-baru ini telah menyoroti kontribusi sebuah kelompok 

Seikyo Shim
bun

Penulis dan Nyonya Ikeda bertemu dengan Dr. Sarah Wider, Tokyo, Jepang, Juli 2006
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delegasi perempuan pada konferensi di San Francisco tahun 1945 ketika 
Piagam PBB sedang dirancang untuk dimasukkannya kalimat “hak-hak 
setara antara lelaki dan perempuan” di bagian Pembukaannya. [80]

Banyak peserta dalam konferensi itu meminta dimasukkannya 
persyaratan-persyaratan yang jelas mengenai hak-hak asasi manusia. Namun, 
sejumlah perempuan dari negara-negara Amerika Latin mengarahkan 
perhatian konferensi kepada tidak memadainya rujukan “hak-hak individual 
yang setara,” istilah yang semula digunakan dalam proses perancangannya. 

Mereka berhasil tidak hanya dalam menjadikan hak-hak kesetaraan 
perempuan dan lelaki di dalam bagian Pembukaan yang sakral, tetapi 
juga dalam memasukkan bahasa yang mendorong dan meningkatkan 
penghormatan hak-hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan jenis 
kelamin (Pasal 1) dan hak yang sama bagi perempuan dan lelaki untuk 
berpartisipasi di dalam seluruh sistem PBB (Pasal 8).

Bagian ini mengingatkan saya akan kisah dalam Sutra Teratai. Sutra ini, 
yang mengajarkan martabat dan keluhuran setiap manusia, menggunakan 
contoh-contoh konkret seorang perempuan muda yang sepenuhnya 
menampilkan keluhuran martabatnya untuk memberi ilustrasi kasus ini.

Setelah Shakyamuni selesai mengajarkan prinsip bahwa setiap orang 
memiliki nilai sejati yang tiada bandingnya, Sang Bodhisatwa Himpunan 
Kearifan yang merasakan bahwa ajaran ini sudah tuntas, dia bersiap-siap 
untuk pulang. Namun, ia didesak oleh Shakyamuni tetap tinggal untuk 
mendebat dan mendiskusikan ajaran-ajaran yang dia dengar itu dengan 
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seorang bodhisatwa bernama Manjushri. 

Sang Bodhisatwa Himpunan Kearifan diberitahu oleh Manjushri 
bahwa putri raja naga yang baru berusia delapan tahun telah mewujudkan 
taraf hidup martabat paling luhur (pencerahan) dan diliputi rasa belas-
kasih terhadap setiap orang. Sang Bodhisatwa Himpunan Kearifan merasa 
hal itu mustahil dapat dipercaya. Saat itulah putri raja naga muncul di 
hadapannya. Saat menyaksikan si dara naga kecil itu, adalah Shariputra, 
murid Shakyamuni lainnya, yang kemudian menyuarakan keraguannya. 

Si putri naga mengambil sebuah permata yang diuraikan dalam sutra 
sebagai bukti pencapaian tahapan hidup bermartabat paling luhur, dan 
menyerahkannya kepada Shakyamuni. Ia kemudian berpaling kepada dan 
meminta Shariputra agar menyaksikan kecemerlangan taraf hidupnya. 
Menyaksikan dedikasi sang putri dalam membantu yang lainnya, Bodhisatwa 
Himpunan Kearifan dan Shariputra akhirnya teryakinkan bahwa kata-kata 
Manjushri itu benar adanya. 

Saya percaya bahwa kisah ini menggambarkan betapa pemahaman yang 
hanya abstrak tidak dapat memunculkan kesadaran tentang martabat dan 
keluhuran setiap manusia. 

Komentar Nichiren tentang nasehat si dara naga kepada Shariputra agar 
menyaksikan pencerahannya adalah sebagai berikut:

Ketika si putri naga berkata, “Saksikanlah caraku mencapai 
kebuddhaanku,” Shariputra mengira putri naga sedang merujuk 
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ke pencapaian status Buddha-nya sendiri, tetapi itu keliru. 
Putri naga menegurnya dan berkata, “Perhatikan bagaimana 
cara seseorang mencapai status Buddha.” [81]

Dengan cara itu, Nichiren menekankan kaitan tak terpisahkan antara cara 
si dara naga mewujudkan keluhuran hidupnya dan bagaimana Shariputra 
melakukan yang sama. Dengan mengakui dan menghormati martabat dan 
keluhuran si dara naga, yang mewakili setiap perempuan, Shariputra, yang 
mewakili setiap lelaki, menjadi sadar sepenuhnya akan martabat keluhuran 
dirinya sendiri. 

Penggambaran konkret tentang keluhuran martabat dalam diri seorang 
perempuan ini memberikan makna dan keaslian prinsip keluhuran martabat 
di dalam diri setiap orang. Dengan cara yang sama, fakta bahwa hak-hak 
perempuan dimasukkan di dalam Piagam PBB, telah memungkinkan 
semangat hak-hak asasi manusia memiliki bentuk yang jelas di PBB. 

Saya yakin bahwa kelompok perempuan yang bersuara di konferensi San 
Francisco tahun 1945 itu bertindak dengan keyakinan bahwa membangun 
suatu masyarakat yang benar-benar menjunjung tinggi hak setiap orang 
hanya dimungkinkan bila hak-hak perempuan diakui secara eksplisit. 

Badan PBB untuk Perempuan telah mendirikan sebuah gerakan HeForShe 
Movement, suatu upaya bersifat global untuk menghimpun partisipasi lelaki 
dan perempuan dalam memperjuangkan pencapaian kesetaraan gender. Tak 
seorang pun dapat dibenarkan kehilangan hak-hak dan kebebasannya, dan 
kita harus berupaya untuk memastikan bahwa semua orang dalam masing-
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masing keberagamannya bebas menikmati hak-haknya. 

Tujuan kesetaraan gender adalah membuka jalan bagi setiap orang, tanpa 
melihat jenis kelaminnya, untuk memunculkan cahaya keluhuran martabat 
dan kemanusiaannya dengan caranya masing-masing.

SGI, dengan mengedepankan kaum muda dalam gerakannya, terus akan 
melanjutkan penyebaran solidaritas manusia yang tergabung dalam semangat 
memperjuangkan budaya hak-hak asasi manusia. Dengan membunyikan 
lonceng harapan kemanusiaan, kami akan terus bekerja menuju terciptanya 
suatu masyarakat tanpa satu orang pun yang terkecualikan. 
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Profil Penulis

Filsuf Buddhisme, penulis dan penyokong perdamaian, Daisaku Ikeda 
adalah presiden Soka Gakkai International (SGI), sebuah Lembaga Swada-
ya Masyarakat dengan lebih dari 12 juta anggota di 192 negara dan wilayah. 
Beliau juga adalah pendiri banyak institusi, beberapa di antaranya adalah 
Institut Filosofi Oriental (Institute of Oriental Philosophy), Pusat Ikeda un-
tuk Perdamaian, Pembelajaran dan Dialog (Ikeda Center for Peace, Learn-
ing and Dialogue), Institut Toda untuk Penelitian Perdamaian dan Kebi-
jakan Global (Toda Institute for Global Peace and Policy Research) dan 
sistem pendidikan komprehensif Soka.

Lahir di Tokyo pada tahun 1928, Ikeda merasakan langsung kehi-
langan, penderitaan dan kekacauan negara dalam perang. Dalam kekacauan 
pasca-perang Jepang, beliau memeluk Buddhisme melalui pertemuannya 
dengan pendidik dan penganut pasifisme, Josei Toda, ketua organisasi  
umat Buddhis awam Soka Gakkai yang dipenjara selama Perang Dunia 
II karena kepercayaannya. Pengalaman-pengalaman inilah yang memben-
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tuk perhatian Ikeda akan kondisi manusia dan mendasari usaha-usahanya 
menuju penciptaan kebudayaan global perdamaian.

Selama bertahun-tahun, Ikeda telah berdialog dengan banyak pe-
mikir ternama dunia, berpidato di lebih dari lima puluh negara, menginspi-
rasi dukungan SGI kepada kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) dan menulis secara ekstensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
perdamaian dan keamanan kemanusiaan.

 
Tema utama dari karya-karya penulis adalah pendalamannya terhadap upa-
ya-upaya perubahan dimana  martabat kemanusiaan dan perdamaian dapat 
sekaligus dapat diterima dan dijangkau oleh umat manusia. Proposal tahu-
nannya untuk perdamaian diterbitkan setiap tahunnya pada hari berdirinya 
SGI—26 Januari 1975—mengulas keadaan dunia dan menawarkan usul-
usul inisiasi praktis sebagai respon penuh semangat berdasarkan filosofi 
Buddhisme.
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Proposal Perdamaian Tahunan oleh
Daisaku Ikeda setiap 26 Januari, Hari SGI

Penghormatan Universal kepada Martabat Manusia: Jalan Agung 
Menuju Perdamaian
Ikrar Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Manusiawi: 
Menghapus Kesengsaraan dari Muka Bumi
Penciptaan Nilai untuk Perubahan Global: Membangun Masyarakat 
yang Berdaya Lenting dan Berkelanjutan
Welas Asih, Kebijaksanaan dan Keberanian: Membangun 
Masyarakat Global Perdamaian dan Koeksistensi Kreatif
Keamanan dan Keberlanjutan Kemanusiaan: Berbagi Rasa Hormat 
untuk Martabat Kehidupan
Menuju Dunia Bermartabat untuk Semua: Kemenangan Kehidupan 
Kreatif
Menuju Era Baru Penciptaan Nilai
Menuju Perlombaan Kemanusiaan: Arus Baru dalam Sejarah
Memanusiakan Agama, Menciptakan Perdamaian
Memulihkan Hubungan Manusia: Langkah Awal Perdamaian 
Global
Era Baru untuk Semua Orang: Penempaan Jaringan Global 
Individu-individu Kuat
Menuju Era Baru Dialog: Kemanusiaan Terjelajahi
Transformasi dari Dalam: Menciptakan Gelombang Global untuk 
Perdamaian
Etika Global Koeksistensi: Menuju Paradigma “Sebesar Hidup” di 
Zaman Kita
Humanisme Jalan Tengah: Fajar Peradaban Global
Menciptakan dan Memberlanjutkan Abad Kehidupan: Tantangan-
tantangan Era Baru 
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2010—
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2001—
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Perdamaian Melalui Dialog: Waktunya Berbicara
Menuju Kebudayaan Perdamaian: Pandangan Kosmos
Kemanusiaan dan Milenium Baru: Dari Kaos Menuju Kosmos
Horison Baru Peradaban Global
Menuju Milenium Ketiga: Tantangan Kewarganegaraan Global
Menciptakan Abad tanpa Perang Melalui Solidaritas Kemanusiaan
Cahaya Semangat Global: Fajar Baru dalam Sejarah Manusia
Menuju Dunia yang Lebih Berkemanusiaan dalam Abad 
Mendatang
Renaisans Harapan dan Harmoni
Fajar Abad Kemanusiaan
Kemenangan Demokrasi: Menuju Abad Harapan
Menuju Globalisme Baru
Pemahanan Budaya dan Pelucutan Senjata: Blok-blok 
Pembangunan Perdamaian Dunia
Menyebarkan Kecemerlangan Perdamaian Melalui Abad 
Kemanusiaan
Dialog untuk Perdamaian yang Abadi
Gelombang Baru Perdamaian menuju Abad Kedua Puluh Satu
Dunia tanpa Perang
Proposal Baru untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata
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