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Sinopsis

Pengadopsian Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons, disingkat TPNW) di bulan Juli merupakan sebuah terobosan di 
bidang yang telah ditandai oleh kebuntuan berkepanjangan. Selama senjata nuklir 
tetap ada, pencarian untuk sebuah dunia yang damai dan hak asasi manusia untuk 
semua orang akan tetap sulit dicapai.

Tahun ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 
Human Rights, disingkat UDHR), memperingati ulang tahunnya yang ke-70, dan 
dalam proposal ini, saya ingin menawarkan beberapa pemikiran dan sudut pandang 
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tentang pendekatan yang berfokus pada hak asasi manusia untuk memecahkan 
masalah-masalah global. Saya percaya bahwa pendekatan ini, yang berakar pada 
kepedulian atas hidup dan martabat setiap individu, dapat membawa perpaduan 
antara etika dan kebijakan yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah respons 
yang efektif.

Dalam konteks ini, tema pertama yang ingin saya tekankan ada pada jantung 
hak asasi manusia itu sendiri yaitu sumpah untuk tidak pernah membiarkan siapa 
pun menderita lagi seperti yang telah dialami orang lain. Inilah semangat yang 
diwujudkan hibakusha dunia – para korban pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, 
serta para korban produksi dan pengujian senjata nuklir di seluruh dunia – yang 
memberikan dorongan hingga akhirnya mengarah pada pengadopsian Perjanjian.

Tema kedua berhubungan dengan peran vital pendidikan hak asasi manusia 
dalam mengatasi kesenjangan sosial. Pendidikan hak asasi manusia meminta 
perhatian pada kecenderungan tidak sadar seperti ini yang memicu diskriminasi, 
menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk berkaca pada perilaku mereka 
sehari-hari.

Saya ingin mengusulkan agar anak muda menjadi fokus dalam fase keempat 
dari Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia, yang dijadwalkan 
akan dimulai pada tahun 2020. Anak muda juga memiliki bakat khusus untuk 
membagikan hal-hal yang telah mereka pelajari tentang hak asasi manusia 
dengan orang lain di dalam hidup mereka, menjadikan mereka sebuah kekuatan 
yang dahsyat untuk memperluas lingkaran orang-orang yang berkomitmen untuk 
mengatasi diskriminasi dan prasangka buruk, dan menggeser arus global dari 
perpecahan dan konflik menjadi hidup saling berdampingan dalam kedamaian.

Tema ketiga adalah bahwa ikatan-ikatan yang membentuk budaya hak asasi 
manusia dianyam melalui pengalaman sukacita yang dibagikan bersama orang lain. 
Saya percaya bahwa mata air untuk menciptakan sebuah masyarakat yang hidup 
berdampingan dan saling menguntungkan dapat ditemukan dalam cara hidup yang 
bersukacita ketika kita melihat martabat diri sendiri dan orang lain memancarkan 
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potensi seutuhnya. Adalah keyakinan kuat saya bahwa solidaritas orang-orang biasa 
akan menjadi kekuatan pendorong untuk mewujudkan masyarakat global tempat 
semua orang dapat hidup dalam damai dan bermartabat.

PERLUCUTAN NUKLIR

Saya ingin membuat sejumlah proposal spesifik mengenai penyelesaian 
masalah-masalah global dari sudut pandang melindungi kehidupan dan martabat 
setiap orang.

Masalah senjata nuklir adalah area tematik pertama yang ingin saya buat 
proposal konkretnya.

Titik awal dari hukum hak asasi manusia internasional adalah untuk melindungi 
kehidupan dan martabat setiap individu di semua negara, dan keberadaan senjata 
nuklir tidak sesuai dengan cita-cita ini.

Sejarah hukum internasional dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan 
berulang-ulang untuk mempertegas garis-garis yang tak boleh dilanggar oleh 
negara-negara berdaulat dan menetapkan batasan-batasan ini sebagai norma 
bersama. Setelah norma internasional ditetapkan dengan jelas, ia tidak hanya akan 
membentuk perilaku negara-negara itu sendiri, tetapi juga arah perjalanan dunia 
secara keseluruhan.

Melalui pengadopsian TPNW, senjata nuklir telah dengan jelas didefinisikan 
sebagai senjata yang penggunaannya tidak diizinkan dalam keadaan apa pun. 
Sekaranglah waktunya kita harus secara jujur menginterogasi asumsi-asumsi yang 
mendasari kebijakan pencegahan nuklir.

Pada bulan Mei, PBB akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi 
tentang Perlucutan Senjata Nuklir. Ini akan menjadi tempat pertama untuk berdebat 
dan melakukan perundingan yang akan mengikutsertakan negara-negara pemilik 
senjata nuklir dan yang bergantung pada nuklir untuk diatur sejak pengadopsian 
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TPNW. Saya dengan tegas mendesak semua peserta untuk terlibat dalam perdebatan 
yang konstruktif tentang pembangunan sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir. 
Saya berharap bahwa para pemimpin dunia akan mengambil kesempatan ini untuk 
berkomitmen pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah masing-
masing dalam perlucutan senjata nuklir sebelum Konferensi Peninjauan NPT. Ini 
juga akan menjadi peluang utama untuk menunjukkan di antara tujuh tindakan 
yang dilarang oleh TPNW, tindakan mana yang dapat mereka pertimbangkan untuk 
dilakukan. Selain itu, akan lebih berguna jika membentuk sebuah badan komitmen 
sukarela oleh pihak-pihak yang tidak berpihak pada Perjanjian untuk mematuhi 
larangan khusus, dengan menetapkan hal ini dalam deklarasi kebijakan nasional.

Kita harus ingat bahwa TPNW tidak muncul secara terpisah dari NPT. 
Dilatarbelakangi oleh kurangnya kemajuan dalam pengurangan senjata nuklir, 
modernisasi berkelanjutan dari persenjataan nuklir dan tantangan-tantangan 
proliferasi yang kritis, sekarang adalah waktunya untuk mencari sinergi antara 
memperkuat fondasi NPT dengan norma larangan yang secara jelas diuraikan 
dalam TPNW.

Terkait dengan hal ini, saya sungguh berharap bahwa Jepang akan memimpin 
dalam meningkatkan kondisi perkembangan perlucutan senjata nuklir menuju 
Konferensi Peninjauan NPT pada tahun 2020. Jepang harus menggunakan 
kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi bulan Mei untuk berdiri di garis terdepan 
dari negara-negara yang bergantung pada nuklir dalam menyatakan kesiapannya 
untuk mempertimbangkan diri menjadi pendukung TPNW. Setelah mengalami 
sendiri betapa luar biasa mengerikannya senjata nuklir itu, Jepang tidak dapat 
berpaling dari tanggung jawab moralnya.

Proposal lain yang ingin saya sampaikan menyangkut TPNW adalah 
memobilisasi solidaritas masyarakat sipil yang semakin berkembang untuk 
mendukung keuniversalannya.

Tahun ini SGI akan meluncurkan Dekade Rakyat untuk Penghapusan Nuklir 
(People’s Decade for Nuclear Abolition) yang kedua, menampilkan peningkatan 
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fokus pada pendidikan perdamaian dan perlucutan senjata untuk mendukung 
Perjanjian tersebut dan mempromosikan proses konkret yang akan mempercepat 
proses gerakan ini untuk sepenuhnya menghapus senjata nuklir.

Saya pikir juga penting agar dukungan berskala global untuk TPNW tetap dibuat 
agar terus bisa terlihat. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mendapatkan lebih 
banyak dukungan dan mendorong negara-negara yang belum bergabung untuk 
menghadiri pertemuan negara-negara yang sudah ikut ambil bagian dan konferensi 
peninjauan dalam kapasitas sebagai pengamat.

HAK ASASI MANUSIA
 

Area tematik kedua yang ingin saya bicarakan adalah hak asasi manusia. 
Pertama-tama, saya ingin menyerukan perbaikan kondisi untuk para pengungsi 
dan anak-anak migran. Pada saat ini, pekerjaan sedang berlangsung di PBB 
menuju pengadopsian dua perjanjian – sebuah perjanjian sedunia (global compact) 
untuk migrasi dan satu lagi untuk para pengungsi. Saya ingin mendesak bahwa 
hak asasi manusia diidentifikasi sebagai benang yang menghubungkan masing-
masing elemen individu dalam perjanjian ini, dan bahwa komunitas internasional 
menjamin peluang pendidikan bagi para pengungsi dan anak-anak migran sebagai 
tujuan prioritas dan komitmen bersama.

Saya juga ingin membahas hak asasi para lansia. Kenikmatan semua hak asasi 
manusia akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia, karena pandangan 
negatif bahwa para lansia dianggap sebagai beban ekonomi, dan beban bagi 
generasi yang lebih muda. Diskriminasi struktural dan prasangka ini bisa mengarah 
pada pengucilan sosial terhadap para lansia dan hal ini harus diberantas.

Saya sungguh berharap akan ada perundingan sebuah perjanjian yang dimulai 
lebih awal mengenai hak-hak para lansia. Saya juga ingin mengusulkan bahwa 
Sidang Dunia Ketiga tentang Penuaan diadakan di Jepang, tempat penambahan 
populasi lansia lebih cepat daripada negara di mana pun di dunia.
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TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Area tematis ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana mengatalisasi 
momentum untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (Sustainable 
Development Goals, disingkat SDGs).

Memerangi perubahan iklim tentu merupakan sebuah tantangan yang sulit; 
namun saya menaruh harapan terhadap inisiatif ambisius yang dilakukan oleh dan 
di antara para pemerintah setempat. Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup 
Jerman telah menjadi pemimpin dalam membangun kemitraan aksi iklim di antara 
pemerintahan-pemerintahan kota di dalam Uni Eropa, sebuah contoh upaya untuk 
berbagi praktik terbaik dan pelajaran yang telah didapatkannya.

Ada kebutuhan mendesak untuk merancang kerangka kerja sama yang serupa 
di kawasan Asia Timur Laut. Menuju tujuan itu, saya mengusulkan pembentukan 
sebuah jaringan pemerintah lokal untuk aksi iklim antara Jepang dan Tiongkok, 
dan saya mendorong mendorong pemerintahan-pemerintahan kota di kedua 
negara tersebut untuk berpartisipasi dalam inisiatif “Climate Neutral Now” yang 
diluncurkan PBB pada tahun 2015. Upaya untuk semakin memupuk aksi kerja 
sama di antara otoritas lokal di kedua negara ini dapat menciptakan fondasi untuk 
membangun kerangka kerja regional yang lebih luas.

Yang terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan tentang kesetaraan gender, serta 
pemberdayaan perempuan dan anak perempuan karena ini ada hubungannya dengan 
SDGs. Kesetaraan gender dan pemberdayaan tidak boleh dianggap hanya sebagai 
salah satu dari 17 SDGs, tetapi harus diakui sebagai kunci untuk mempercepat 
kemajuan menuju pencapaian keseluruhan sasaran spektrum.

Saya ingin mengusulkan agar PBB meluncurkan satu dekade internasional untuk 
pemberdayaan perempuan dari tahun 2020 hingga tahun 2030. Pemberdayaan 
perempuan tidak dapat menjadi agenda pilihan: Ini adalah sebuah prioritas yang 
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mendesak bagi banyak orang di dalam situasi yang mengerikan.

Ini adalah ikrar SGI untuk terus berusaha menciptakan gelombang besar 
solidaritas masyarakat yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi umat manusia, 
yang didasarkan pada upaya untuk menjaga kehidupan dan martabat setiap orang.
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Tahun 2017 terbukti menjadi tahun titik balik untuk 

perdamaian dan perlucutan senjata. Serangkaian 

perundingan yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-

Bangsa akhirnya berujung pada pengadopsian Perjanjian 

Larangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear 

Weapons, disingkat TPNW) di bulan Juli, yang hingga saat ini 

telah ditandatangani oleh lebih dari 50 negara. Saat nanti mulai 

diberlakukan, Perjanjian ini akan menyusul pelarangan pemakaian 

senjata kimia dan biologi untuk melengkapi kerangka kerja 

internasional yang melarang semua senjata pemusnah massal.
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Gagasan penghapusan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, 
sudah ada sejak awal dalam agenda PBB, yaitu sejak resolusi pertama yang 
diadopsi Majelis Umum pada bulan Januari 1946, setahun setelah PBB didirikan. 
Pengadopsian TPNW yang bersejarah merupakan sebuah terobosan di bidang 
yang telah ditandai oleh kebuntuan berkepanjangan. Terlebih lagi, Perjanjian ini 
mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat sipil, termasuk para korban yang 
selamat dari penggunaan senjata nuklir, hibakusha. Kontribusi mereka diakui 

Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons, disingkat TPNW) adalah perjanjian internasional 

pertama yang mengikat secara hukum untuk secara komprehensif 

melarang penggunaan senjata nuklir, dan diadopsi dengan tujuan akhir 

penghapusan senjata-senjata itu. Perjanjian ini didukung oleh 122 negara 

di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 7 Juli 2017. Agar segera 

berlaku, pengesahan perjanjian ini harus dilakukan oleh setidaknya 

50 negara. Per Januari 2018, 56 negara telah memberikan tanda 

tangannya dan 5 negara telah mengesahkannya. Yang terkandung 

dalam 20 artikelnya adalah ketentuan bahwa negara penanda 

tangan harus setuju untuk tidak mengembangkan, menguji, membuat, 

memanufaktur, mentransfer, memiliki, menyimpan, menggunakan atau 

mengancam untuk menggunakan senjata nuklir, atau mengizinkan 

senjata nuklir ditempatkan di wilayah mereka. Negara-negara yang 

saat ini memiliki senjata nuklir dapat bergabung dengan Perjanjian 

ini setelah menyerahkan rencana yang terikat dengan waktu untuk 

penghapusan program senjata nuklir mereka yang telah diverifikasi dan 

tidak dapat diubah kembali. Para pendukung Perjanjian ini percaya 

bahwa hal ini menandakan sebuah langkah penting menuju dunia 

yang bebas nuklir dengan cara melarang senjata-senjata ini di bawah 

hukum internasional.

PERJANJIAN LARANGAN SENJATA NUKLIR (TPNW)
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saat Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2017 dianugerahkan kepada Kampanye 
Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons, disingkat ICAN), sebuah koalisi masyarakat sipil yang 
telah terus berjuang demi menegakkan sebuah perjanjian pelarangan senjata nuklir.

Pada acara Penyerahan Hadiah Nobel Perdamaian yang diadakan pada bulan 
Desember, setelah sambutan dari Direktur Eksekutif ICAN Ibu Beatrice Fihn, Ibu 

Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir 

(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, disingkat 

ICAN) adalah koalisi masyarakat sipil yang berbasis di Jenewa, Swiss, 

yang diluncurkan pada tahun 2007. Per Januari 2018, koalisi ini telah 

mencakup 468 organisasi non-pemerintah di 101 negara di seluruh dunia 

yang mewakili jutaan anggota yang tergabung dengan tujuan yang 

sama, yaitu sebuah dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. SGI 

telah menjadi mitra internasional dari gerakan ini untuk merealisasikan 

dunia yang bebas dari senjata nuklir sejak awal. ICAN menerima Hadiah 

Nobel Perdamaian tahun 2017 sebagai pengakuan atas “pekerjaannya 

untuk menarik perhatian terhadap konsekuensi bencana besar 

kemanusiaan dari setiap penggunaan senjata nuklir” dan “upaya-

upaya terobosan untuk menghasilkan pelarangan berbasis perjanjian 

terhadap penggunaan senjata seperti itu.” Setelah pengadopsian 

Perjanjian Larangan Senjata Nuklir pada bulan Juli 2017, fokus utama 

ICAN adalah membujuk negara-negara lain untuk menandatangani, 

mengesahkan, dan melaksanakan Perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan 

melalui kegiatan peningkatan kesadaran publik dan kerja advokasi di 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di parlemen nasional. ICAN juga sering 

bekerja sama dengan hibakusha.

KAMPANYE INTERNASIONAL UNTUK PENGHAPUSAN
 SENJATA NUKLIR (ICAN)
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Setsuko Thurlow menyatakan hal berikut ini berdasarkan pengalamannya sebagai 
orang yang selamat dari bom atom Hiroshima:

Kemanusiaan dan senjata nuklir tidak dapat hidup berdampingan…

Senjata-senjata ini bukanlah suatu kejahatan yang dibutuhkan; merekalah 
kejahatan utamanya.1

Keyakinan ini dibagikan oleh para anggota Soka Gakkai Internasional (SGI) 
yang telah bekerja sama dengan ICAN segera setelah ICAN didirikan – sebuah 
kolaborasi yang ditegaskan kembali saat Ibu Fihn mengunjungi Kantor Pusat Soka 
Gakkai di Jepang pada bulan Januari tahun ini.

Ada dua dasar pemikiran yang membenarkan kepemilikan senjata nuklir, 
yaitu menyangkal keberadaan mereka yang dianggap sebagai musuh dan bersedia 
memberantas mereka dengan kekuatan penghancur yang ekstrem. Kedua pemikiran 
tersebut cenderung sama kejamnya karena mengingkari martabat manusia.

Inilah yang diutarakan mentor saya, presiden Soka Gakkai kedua, Josei Toda 
(1900–58), dalam deklarasinya yang menyerukan penghapusan senjata nuklir 
pada bulan September 1957, di tengah meningkatnya perlombaan senjata nuklir 
pada saat Perang Dingin berlangsung. Saat ancaman nuklir meluas dengan dalih 
pencegahan yang mengatasnamakan perdamaian, Toda menyatakan, “Saya ingin 
mengungkap dan mencabut cakar-cakar yang tersembunyi di kedalaman senjata-
senjata ini”,2 mengutuk sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi karena pada 
dasarnya membahayakan hak untuk hidup orang-orang di dunia ini.

Mengukir deklarasi Toda dalam hati, pada saat ceramah yang saya berikan 
setengah abad lalu (Mei 1968), tepat pada saat negosiasi Perjanjian Non-Proliferasi 
Senjata Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, disingkat 
NPT) mencapai tahap akhirnya, saya mengusulkan langkah-langkah ke depan 



17

untuk melarang senjata nuklir dalam semua fase dan aspeknya, termasuk pada saat 
pembuatan, pengujian, dan penggunaannya.

Sebagai tambahan, dalam Sesi Khusus Pertama sidang Majelis Umum PBB 
tentang Perlucutan Senjata yang diadakan 40 tahun lalu (1978), saya menyerahkan 
proposal yang berisikan 10 poin penghapusan dan perlucutan nuklir. Selanjutnya, 
saya juga menulis sebuah proposal dalam Sesi Khusus Kedua tentang Perlucutan 
Senjata (1982). Setahun kemudian, saya mulai menulis proposal perdamaian 
tahunan untuk memperingati berdirinya SGI pada tanggal 26 Januari, sebuah upaya 
yang terus saya lakukan selama 35 tahun terakhir ini dengan harapan membuka 
jalan untuk pelarangan dan penghapusan senjata nuklir.

Mengapa saya begitu terfokus pada satu pemikiran untuk menemukan resolusi 
terhadap masalah nuklir ini? Ini karena, seperti yang dipahami Josei Toda, selama 
senjata nuklir tetap ada, pencarian untuk sebuah dunia yang damai dan hak asasi 
manusia untuk semua orang akan tetap sulit dicapai. 

Satu organisasi yang telah mengembangkan ikatan kuat dengan SGI dalam 
upaya bersama untuk penghapusan nuklir adalah Konferensi Pugwash untuk Urusan 
Sains dan Dunia (Pugwash Conferences on Science and World Affairs). Jayantha 
Dhanapala, yang menjabat sebagai presiden organisasi ini hingga 2017, telah 
menekankan bahwa pedoman moral sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai 
tantangan global, termasuk di dalamnya adalah masalah nuklir. Dia menulis:

Asumsi umum bahwa dunia nilai etika dan dunia politik pragmatis terpaut 
jauh dan takkan pernah bertemu adalah salah. Prestasi PBB memberikan 
gambaran adanya perpaduan antara etika dan kebijakan, dan perpaduan ini 
memberikan kontribusi pada umat manusia dan perdamaian yang lebih baik 
lagi.3

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights, 
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disingkat UDHR), yang memperingati ulang 
tahunnya yang ke-70 tahun ini, dapat dilihat 
sebagai contoh perintis atas hal ini.

Di sini, sambil mempertimbangkan 
pentingnya Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia, saya ingin menawarkan 
beberapa pemikiran dan sudut pandang 
tentang pendekatan yang berfokus pada 
hak asasi manusia untuk memecahkan 
masalah-masalah global. Saya percaya 
bahwa pendekatan ini, yang berakar pada 
kepedulian atas hidup dan martabat setiap 
individu, dapat membawa perpaduan antara 
etika dan kebijakan yang diperlukan untuk 
mendapatkan sebuah respons yang efektif.

SUMBER-SUMBER SPIRITUAL HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Tema pertama yang ingin saya tekankan ada pada jantung hak asasi manusia 
itu sendiri yaitu sumpah untuk tidak pernah membiarkan siapa pun menderita lagi 
seperti yang telah dialami orang lain.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres membentuk pos baru 
Perwakilan Khusus untuk Migrasi Internasional (Special Representative for 
International Migration) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan 
dengan para pengungsi dan migran. Saat ini, dengan sekitar 258 juta migran di 
seluruh dunia4 dan jumlah para pengungsi yang terus bertambah, sebuah tampilan 
stereotip negatif – bahwa orang-orang tersebut bisa menjadi beban ataupun ancaman 
– sedang memicu iklim pengucilan sosial.

Pendekatan yang 
berfokus pada hak 
asasi manusia 
untuk memecahkan 
masalah-masalah 
global dapat 
membawa perpaduan 
antara etika dan 
kebijakan yang 
diperlukan untuk 
mendapatkan sebuah 
respons yang efektif.
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Louise Arbour, orang pertama yang memimpin pos ini telah menyatakan:

Salah satu hal yang perlu kita soroti adalah kebutuhan para migran, sama 
seperti orang lainnya, untuk mendapatkan penghormatan dan perlindungan 
atas hak asasi manusia dasar tanpa diskriminasi berdasarkan status mereka.5

Pengertian ini harus berfungsi sebagai landasan untuk memecahkan krisis 
migrasi dan pengungsi.

Seperti sejarah abad ke-20 yang digambarkan dengan dua perang dunianya, 
hasutan penghinaan dan permusuhan terhadap kelompok-kelompok orang tertentu 
dapat mengakibatkan tragedi dalam skala yang tak terbayangkan. Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada bulan Desember 1948, tiga 
tahun setelah PBB didirikan, adalah kristalisasi atas kearifan yang diperoleh dari 
pelajaran-pelajaran pahit tersebut. Maka dari itu, adalah hal yang penting bahwa 
kita sekali lagi menegaskan semangat Deklarasi tersebut untuk menemukan resolusi 
atas berbagai macam masalah hak asasi manusia yang kita hadapi saat ini, termasuk 
di dalamnya diskriminasi terhadap para migran dan pengungsi.

Pada bulan Juni 1993, saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan Dr. 
John P. Humphrey (1905–1995), yang membantu menyusun rancangan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia dalam kapasitasnya sebagai direktur pertama Divisi 
Hak Asasi Manusia PBB. Saat membahas pentingnya arti Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia, Dr. Humphrey dengan penuh haru berbicara tentang pengalaman 
hidup pribadinya dan perlakuan diskriminatif yang telah dia alami.

Lahir di Kanada, Dr. Humphrey sejak kecil sudah mengalami tragedi kehilangan 
kedua orang tuanya karena sakit. Dia juga menderita luka yang menyedihkan dalam 
kebakaran yang mengakibatkan dia kehilangan lengannya. Terpisah dari saudara-
saudaranya, dia masuk sekolah asrama dan berulang kali disiksa oleh para siswa. 
Masa Depresi Besar melanda tak lama setelah Dr. Humphrey lulus dari universitas 
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dan hanya sebulan setelah pernikahannya. Meskipun berhasil untuk tetap bekerja, 
dia merasa tersiksa melihat banyak orang yang tak mendapatkan pekerjaan di 
sekelilingnya. Dia juga menyaksikan penindasan fasis dengan mata kepalanya 
sendiri saat dia bekerja sebagai peneliti di Eropa pada akhir 1930-an, dan hal ini 
meningkatkan kesadarannya akan perlunya perlindungan hukum internasional 
untuk hak asasi bagi semua orang.

Dalam satu kesempatan, Dr. Humphrey merenungkan kebanggaannya atas fakta 
bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin tidak hanya hak-hak sipil 
dan politik orang-orang, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka.6 
Saya yakin bahwa latar belakang pribadi dan pengalaman hidupnya mempunyai 
pengaruh yang sangat besar saat dia bekerja membantu merancang dan menyusun 
Deklarasi tersebut.

Faksimile draf Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang 
dihadiahkan oleh Dr. Humphrey

@
Seikyo Shim

bun

Dia menekankan bahwa 
Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia adalah hasil dari 
usaha kolaboratif, dan prestise 
serta pentingnya deklarasi 
ini berhutang pada fakta 
bahwa para penulisnya tetap 
mempertahankan anonimitas 
mereka. Mungkin karena hal 
inilah yang menyebabkan 
kontribusi Dr. Humphrey tetap 
tidak banyak diketahui orang, 
bahkan setelah dia pensiun 
dari jabatannya setelah bekerja 
selama 20 tahun sebagai 
direktur Divisi Hak Asasi 
Manusia PBB.7
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Meskipun demikian, saat Dr. Humphrey secara pribadi memberikan hadiah 
kepada saya berupa sebuah faksimile rancangan Deklarasi, setiap huruf yang ditulis 
dengan tangan tampak bersinar dengan doa dari seseorang yang menabur benih 
agar semua orang dapat hidup bermartabat di masa depan. Selama bertahun-tahun, 
SGI menampilkan rancangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini sebagai 
bagian dari pameran “Toward a Century of Humanity: An Overview of Human 
Rights in Today’s World” (Menuju sebuah Abad Kemanusiaan: Ikhtisar Hak-hak 
Asasi Manusia di Dunia Hari Ini) dan pada acara-acara yang sama lainnya.

Saya dapat bertemu dengan Dr. Humphrey untuk kedua kalinya pada bulan 
September 1993, selama pameran internasional perdana kami yang diadakan di 
Montreal, Kanada. Janji yang saya ucapkan kepadanya pada hari itu, yaitu untuk 
menyebarkan semangat Deklarasi Universal kepada generasi yang akan datang, 
masih tetap saya pegang.

CAHAYA KEBAIKAN MANUSIA

Sama halnya seperti pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 
tahun 1948 juga melihat dimulainya kebijakan pemisahan rasial di Afrika Selatan 
yang dikenal dengan istilah “apartheid.” Nelson Mandela (1918–2013) yang pada 
akhirnya menjadi presiden Afrika Selatan, mengubah kemarahan dan kesedihan 
atas ketidakadilan dan diskriminasi yang dialaminya menjadi sebuah perjuangan 
untuk menghancurkan apartheid. Saya mendapatkan kesempatan bertemu Presiden 
Mandela untuk pertama kalinya pada bulan Oktober 1990, delapan bulan setelah 
dia dibebaskan dari penjara.

Dalam buku autobiografinya, dia menggambarkan motivasi komitmennya di 
masa muda yang berjuang demi mendapatkan kebebasan:

Sebuah akumulasi dari ribuan hinaan, ribuan cercaan, ribuan momen 
yang dilupakan, telah menghasilkan dalam diriku sebuah amarah, 
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sebuah pembangkangan, sebuah keinginan untuk melawan sistem yang 
memenjarakan rakyatku.8

Meski mendapatkan perlakuan brutal di dalam penjara, hati Presiden Mandela 
tidak pernah diselimuti kebencian. Bahkan pada saat-saat yang paling mengerikan 
dalam hidupnya, dia tetap berpegangan pada “secercah cahaya kemanusiaan”9 
yang dilihatnya ada dalam diri para sipir dan menggunakannya untuk tetap terus 
bertahan.

Presiden Mandela merasa bahwa tidak semua orang berkulit putih memendam 
kebencian terhadap orang berkulit hitam. Dia berusaha mempelajari bahasa 
Afrikaans, yakni bahasa yang digunakan oleh para sipir penjara, dan mampu 
melunakkan hati para sipir dengan berkomunikasi dalam bahasa mereka. Bahkan 
kepala penjara yang zalim pun menunjukkan jejak kebaikan untuk pertama kalinya 
saat Presiden Mandela mengambil cuti dari pekerjaan. Lewat pengalaman tak 
terduga ini, Presiden Mandela memahami bahwa akar dari tindakan kejam sang 
kepala penjara ada pada “sistem yang tidak manusiawi.”10

Selama 27 tahun atau sekitar 10.000 hari di dalam penjara, Presiden Mandela 
memperkuat sebuah keyakinan bahwa “kebaikan manusia bagaikan kobaran api 
yang bisa disembunyikan tapi takkan pernah bisa dipadamkan.”11 Segera setelah 
dibebaskan, sebagai kepala negara, dia mengambil tindakan untuk melindungi 
kehidupan dan martabat semua orang, baik yang berkulit hitam maupun yang 
berkulit putih.

Suatu ketika, saat terjadi kemarahan di dalam komunitas orang-orang berkulit 
hitam yang dipicu oleh pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok orang 
berkulit putih, Presiden Mandela tidak bergantung pada frasa yang sudah lazim 
digunakan untuk menyerukan kerukunan. Di tengah-tengah pidato kampanyenya, 
dia tiba-tiba memanggil seorang wanita berkulit putih yang berdiri di belakang para 
penonton dan memintanya untuk naik ke atas panggung. Sambil tersenyum, dia 
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memperkenalkan kepada orang banyak bahwa wanita itu telah merawatnya hingga 
kembali sehat saat dia jatuh sakit di penjara.

Masalahnya bukan pada perbedaan ras, tapi ada di dalam hati manusia. Suasana 
kerumunan berubah saat melihat pesan ini terungkap di hadapan mereka, dan 
dorongan untuk membalas dendam pun mereda. Tindakan Presiden Mandela 
saat itu memperlihatkan bahwa dia sangat mengetahui, meskipun dengan cara 
yang menyakitkan, bagaimana rantai sebuah sistem yang tidak manusiawi dapat 
merampas seseorang dari rasa kemanusiaan mereka.

Buddhisme yang ditegakkan oleh anggota SGI memberikan contoh Bodhisatwa 
Tak Pernah Meremehkan (Sadaparibhuta), yang kegigihan praktiknya tetap bergema 
dengan keyakinan bahwa api kebaikan manusia dapat disembunyikan tapi takkan 
pernah padam. Bodhisatwa Tak Pernah Meremehkan muncul dalam Sutra Bunga 
Teratai yang merangkum esensi ajaran Sakyamuni. Setia pada sumpahnya untuk 
tidak pernah memandang rendah orang lain betapa pun mereka membenci dirinya, 
bodhisatwa ini membungkukkan tubuhnya dengan hormat pada setiap orang yang 
dia temui. Bahkan saat dia difitnah dan dianiaya, dia menolak untuk meninggalkan 
praktiknya dengan cara memberikan mereka kata-kata berikut ini: “Anda pasti bisa 
mencapai Jalan Kebuddhaan.”

Meskipun Presiden Mandela mendapatkan perlakuan kejam di penjara, 
kepercayaannya terhadap kemanusiaan dalam diri manusia tidak pernah pudar. 
Demikian pula dengan Bodhisatwa Tak Pernah Meremehkan. Dia terus percaya 
pada martabat yang tiada duanya di dalam diri manusia, tanpa peduli hinaan dari 
mereka yang diterimanya. 

Sutra Bunga Teratai mengajarkan tentang martabat bagi seluruh umat manusia. 
Nichiren (1222–82) yang menyebarkan Buddhisme pada abad ke-13 di Jepang 
menjelaskan bahwa semangat sutra ini terangkum dalam tindakan-tindakan 
Bodhisatwa Tak Pernah Meremehkan. Dia menulis: 
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Apakah pertanda dari penghormatan mendalam yang ditunjukkan oleh 
Bodhisatwa Tak Pernah Meremehkan terhadap orang-orang? Tujuan 
kemunculan Buddha Sakyamuni, sang majikan ajaran, di dunia ini ada pada 
perilakunya sebagai seorang manusia.12

Sebenarnya, tindakan Sakyamuni untuk menyalakan api harapan di dalam hati 
orang-orang bukanlah hasil dari kapasitas luar biasa yang dimilikinya, namun 
itu semua berasal dari keinginannya yang sangat manusiawi untuk meringankan 
penderitaan orang-orang yang dia temui.

Suatu ketika, karena tak dapat membiarkan seorang muridnya yang terbaring 
sakit, Sakyamuni memandikan pria tersebut dan memberikan dorongan semangat 
kepadanya, meski ada banyak orang lain yang hanya berdiri di dekat mereka. 
Saat seorang muridnya yang buta mencoba untuk memperbaiki jahitan jubahnya 
bergumam, “Apa tidak ada orang yang akan memasukkan benang ke jarum jahit ini 
untukku?” Sakyamuni-lah yang mendekatinya dan membantunya. Lalu, meskipun 
dia tengah berduka atas kematian dua muridnya yang paling dia percayai, Sakyamuni 
tetap menyemangati dirinya sendiri untuk terus melanjutkan aktivitasnya. Bahkan, 
setelah berusia 80 tahun, meski menerima kenyataan akan keterbatasan fisiknya, 
dia tetap terus menyebarkan ajaran-ajarannya demi kepentingan orang banyak 
hingga akhir hayatnya.

Untuk mendampingi mereka yang tenggelam dalam keputusasaan, untuk 
membuat matahari bersinar di dalam hati orang yang tengah kesusahan, dan untuk 
terus memberikan dorongan semangat dan keberanian kepada orang lain – semua 
perilaku Sakyamuni yang terlalu manusiawi ini adalah akhlak yang darinya aliran 
penting filosofi martabat bawaan kehidupan dari Sutra Bunga Teratai muncul dan 
terus berlanjut hingga masa kini.

Dalam tradisi Buddhis Mahayana, Buddha merujuk pada orang biasa yang 
pantas mendapatkan penghormatan tertinggi. Dengan demikian, seorang Buddha 
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mustahil terasingkan dari umat manusia. Bodhisatwa Tak Pernah Meremehkan 
memberikan contoh ajaran inti Sutra Bunga Teratai, bahwa lewat upaya kita sebagai 
manusia untuk menyadari dan menikmati martabat diri sendiri sambil menghargai 
dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, hidup kita bisa bersinar 
dalam cahaya agung Kebuddhaan.

Nichiren menggambarkan kekuatan perubahan jiwa ini sebagai berikut: “Kita 
menjadi ayah dan ibu dari [Buddha] pencerahan sempurna ini, dan Buddha adalah 
anak yang kita lahirkan.”13 Setiap orang yang bertindak demi kepentingan orang lain 
bahkan sambil membawa beban kesulitannya sendiri, telah berhasil mewujudkan 
esensi dan misi asli mereka untuk menerangi masyarakat dengan cahayanya yang 
bermartabat.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia 
tidak diberikan kepada kita oleh hukum atau perjanjian; keharusan untuk melindungi 
kebebasan dan martabat semua orang muncul dari fakta bahwa setiap orang dari 
kita semua pada dasarnya adalah berharga dan tak tergantikan.

Seperti yang telah dicontohkan oleh riwayat hidup Dr. Humphrey dan Presiden 
Mandela, orang-orang yang telah berhasil menghembuskan napas ke dalam undang-
undang hak asasi manusia adalah mereka yang, saat mengalami diskriminasi dan 
pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, menolak untuk membiarkan orang lain 
menderita seperti yang pernah mereka alami sambil bekerja meruntuhkan satu demi 
satu hambatan sosial yang keras.

DUNIA YANG BEBAS DARI TRAGEDI

Gerakan perdamaian SGI berasal dari keyakinan presiden pendirinya, Tsunesaburo 
Makiguchi (1871–1944), dan presiden kedua, Josei Toda, yang keduanya 
mengobarkan perjuangan perlawanan terhadap rezim militer Jepang selama Perang 
Dunia II. Dalam buku The Geography of Human Life (Geografi Kehidupan Manusia) 
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yang ditulis pada awal abad ke-20, Makiguchi menyatakan keprihatinannya atas 
penderitaan masyarakat dunia di tengah-tengah ekspansi kolonialisme: “Dalam 
upaya untuk mengambil alih negara-negara lain, (kekuatan kekaisaran) takkan 
ragu-ragu untuk melakukan kejahatan yang kejam.”14

Pada tahun 1930, saat militerisme Jepang mulai meningkat dan berakibat fatal 
terhadap sistem pendidikan, Makiguchi menerbitkan The System of Value-Creating 
Pedagogy (Sistem Pedagogi Penciptaan Nilai), yang di dalamnya dia berargumen 
bahwa pendidikan harus berfungsi untuk menambah kapasitas para pelajar demi 
menciptakan nilai bagi kebahagiaan mereka sendiri dan lingkungan masyarakatnya 
secara keseluruhan. Dia memegang teguh pada kepercayaan-kepercayaan ini dan 
terus berjuang untuk mewujudnyatakan ide-idenya meski pihak otoritas militer 
mempererat cengkeraman terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat Jepang – 
mulai dari politik dan ekonomi, hingga ke budaya dan agama – di bawah Hukum 
Mobilisasi Nasional dan slogan-slogan seperti “Membasmi diri dan mengabdi pada 
negara” (Jepang: messhi hoko). Keras dalam kritikannya terhadap rezim, dia tetap 
bersikukuh bahwa “Membuang dan mengosongkan diri adalah sebuah kebohongan. 
Yang benar adalah carilah kebahagiaan sejati, baik untuk diri sendiri maupun untuk 
orang lain.”15

Makiguchi tidak menyerah di hadapan para penguasa dan represi ideologi 
mereka bahkan saat publikasi gerakannya ditekan dan Polisi Khusus meningkatkan 
pengawasan terhadap pertemuan-pertemuannya. Dia terus menyuarakan 
pendapatnya dengan lantang dan sebagai hasilnya, pada bulan Juli 1943, dia ditahan 
atas tuduhan melanggar Undang-undang Pemeliharaan Keamanan dan penghinaan   
terhadap Shinto Negara dan kaisar. Muridnya, Josei Toda, dan para pemimpin 
lainnya juga ditangkap bersama dirinya.

Dimasukkan ke dalam penjara, dirampas kebebasan dasarnya untuk berekspresi, 
berkumpul, dan beragama, Makiguchi tetap memegang teguh keyakinannya hingga 
akhir hayat, dan meninggal dunia saat masih dipenjara pada usia 73 tahun.



27

Nelson Mandela menulis bahwa sebuah dunia baru takkan bisa diwujudkan 
oleh para pengamat pasif, dan mengatakan bahwa “kehormatan adalah milik 
orang-orang yang tidak pernah meninggalkan kebenaran bahkan pada saat keadaan 
tampak gelap dan suram. Kehormatan adalah milik mereka yang terus-menerus 
berusaha, yang tidak pernah patah semangat karena cercaan, hinaan, dan bahkan 
kekalahan.”16

Jika kita hanya berfokus pada fakta bahwa Makiguchi meninggal dunia di dalam 
penjara, mungkin terlihat bahwa ide-idenya tidak akan pernah menjadi kenyataan. 
Namun, visinya tetap hidup dalam diri Toda, orang yang menahan siksaan penjara 
bersamanya.

Saat Perang Korea meletus dengan latar belakang meningkatnya ketegangan 
Perang Dingin, Toda tidak disibukkan oleh pertanyaan-pertanyaan tentang politik 

Diadopsi pada bulan Maret tahun 1938, Hukum Mobilisasi Nasional 

memungkinkan negara Jepang mengendalikan ekonomi dan 

kehidupan warga negaranya tanpa konsultasi parlemen. Meskipun 

dikritik secara terbuka di parlemen Jepang, hukum tersebut mulai 

berlaku karena tekanan yang kuat dari militer Jepang. Perang yang 

berkepanjangan di Tiongkok telah menambah tekanan pada ekonomi 

Jepang, dengan militer yang menuntut anggaran 2,5 juta yen, jumlah 

yang hampir setara dengan keseluruhan anggaran nasional dari 

tahun sebelumnya. Undang-undang ini memberikan birokrasi Jepang 

sebuah kekuasaan yang luas atas ekonomi, termasuk kemampuan 

untuk memaksa para pekerja memasuki industri perang. Saat dihapus 

pada bulan Desember 1945, sudah ada jutaan pria dan wanita muda 

yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik atas dasar hukum ini. Pendidikan 

mereka seringkali terganggu ataupun berakhir.

HUKUM MOBILISASI NASIONAL
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internasional, sebaliknya dia mengungkapkan keprihatinan pribadinya yang sangat 
mendalam:

Saya tidak ingin membahas kemenangan atau kekalahan dalam perang atau 
pro kontra tentang kebijakan dan ideologi; yang membuat saya sedih adalah 
perang ini telah menyebabkan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya 
kehilangan suami atau istri, dan meninggalkan begitu banyak orang yang 
mencari anak-anak atau orang tua mereka yang hilang…17

Orang-orang tidak tahu harus pergi ke mana. Tidak ada yang lebih sengsara 
daripada kehilangan semua harapan untuk tanah air tercintanya.18

Seperti Makiguchi, pikiran Toda selalu diarahkan pada penderitaan orang-orang 
biasa.

Dia mempertahankan pandangannya yang sama selama Pemberontakan Hungaria 
tahun 1956. Meski sangat sadar akan sejarah politik yang berujung pada terjadinya 
pemberontakan, fokus utamanya ada pada penderitaan mendalam rakyat negara 
tersebut. Dalam semangat ini, dia menyatakan: “Adalah harapan kuat saya untuk 
secepat mungkin membangun sebuah dunia yang bebas dari tragedi demikian.”19 
Ini adalah prasetianya yang teguh untuk membangkitkan gerakan masyarakat yang 
akan memiliki dampak transformatif sesungguhnya.

Toda mengekspresikan keyakinan ini dalam visinya yang dia sebut “nasionalisme 
global” (Jepang: chikyu minzokushugi) – yaitu menciptakan sebuah dunia tempat 
semua orang, apa pun kebangsaan mereka, tidak akan pernah menemukan hak 
dan minat mereka diinjak-injak. Dia juga bersikeras bahwa senjata-senjata nuklir 
yang menolak hak-hak dasar manusia untuk hidup, adalah kejahatan absolut yang 
tidak dapat ditoleransi. Tujuh bulan sebelum dia wafat, dia membuat deklarasinya 
yang menyerukan penghapusan senjata-senjata nuklir dan mempercayakan misi 
untuk membuka jalan menuju pelarangan dan penghapusan senjata-senjata tersebut 
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kepada kaum muda generasi saya.

Dalam pekerjaannya untuk mewujudkan Perjanjian Larangan Senjata Nuklir 
(TPNW), SGI selama ini terus menekankan pada pendekatan berdasarkan hak asasi 
manusia yang terfokus pada perlindungan hak untuk hidup. Pendekatan ini diambil 
dari warisan spiritual para mentor gerakan kami, yaitu Makiguchi dan Toda, yang 
visi perdamaian dunianya tidak terbatas pada upaya untuk meredakan ketegangan 
antarnegara atau mencegah perang, namun fokusnya ada pada perlindungan tegas 
kehidupan dan martabat setiap orang.

Sungguh signifikan bahwa TPNW, selain menjadi sebuah perjanjian perlucutan 

Istilah chikyu minzokushugi dapat diterjemahkan secara langsung 

sebagai “nasionalisme global” dan menunjukkan kepercayaan akan 

persatuan yang mendasar dari orang-orang di dunia. Istilah ini pertama 

kali digunakan oleh presiden Soka Gakkai yang kedua, Josei Toda, pada 

pertemuan Divisi Pemuda Soka Gakkai pada tahun 1952. Istilah tersebut 

sesuai dengan apa yang dikenal saat ini sebagai “kewarganegaraan 

global”. Kebulatan tekad Toda yang kuat untuk mempertimbangkan 

kebahagiaan orang-orang sebagai prinsip utamanya adalah mata air 

dari cita-cita kewarganegaraan global ini. Berdasarkan pengalamannya 

atas tragedi yang ditimbulkan oleh ultranasionalisme Jepang, Toda 

berusaha untuk membebaskan orang-orang dari rantai nasionalisme 

picik, dan memungkinkan mereka melampaui visi yang hanya terbatas 

pada satu negara atau bangsa. Dia menyerukan kesadaran bahwa 

umat manusia adalah satu dan pada dasarnya berbagi takdir yang 

sama. Toda yakin bahwa perang di antara negara dan orang-orang 

akan berakhir, dan masyarakat dunia yang damai akan dibangun saat 

orang-orang menyadari cita-cita ini dan mengambil tanggung jawab 

penuh sebagai anggota satu komunitas umat manusia.

CHIKYU MINZOKUSHUGI
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senjata, pada saat yang sama juga diresapi dengan semangat hukum hak asasi 
manusia internasional. Salah satu aspeknya yang paling luar biasa adalah fokusnya 
pada manusia dan penderitaan yang dialami; misalnya, dasar pemikiran pelarangan 
didasarkan pada risiko yang dapat ditimbulkan oleh senjata-senjata nuklir pada 
“keamanan semua umat manusia.”20

Sebagai tambahan, Perjanjian ini menjelaskan bahwa penerapannya tidak hanya 
akan bergantung pada tindakan yang diambil oleh negara saja dan secara eksplisit 
mengakui peran penting yang dipegang oleh masyarakat sipil.

Melihat ke belakang, pergeseran dari melihat individu sebagai objek perhatian 
hingga menjadi subjek atas hak di dalam masyarakat internasional telah diisyaratkan 
oleh Piagam PBB, yang dibuka dengan kata-kata “Kami masyarakat”, dan oleh 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dengan jelas menyatakan bahwa hak-
hak tersebut bisa dinikmati oleh “semua orang.”

Pembukaan TPNW memasukkan referensi kontribusi hibakusha, yang telah terus 
menyoroti sifat tidak manusiawi dari senjata nuklir melalui kesaksian-kesaksian 
pribadi mereka sebagai korban bom atom. Selama sesi perundingan, perwakilan 
masyarakat sipil ditempatkan di bagian belakang ruangan konferensi. Namun 
secara kunci, itu adalah masyarakat sipil, hibakusha dunia yang paling menonjol 
– para korban pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, serta para korban produksi 
dan pengujian senjata nuklir di seluruh dunia – yang memberikan dorongan hingga 
akhirnya mengarah pada pengadopsian Perjanjian. Pengabdian mereka, seperti 
yang dikatakan oleh salah satu perwakilan sebuah negara, “menempatkan mereka 
di garis terdepan penghormatan.”21

 Sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil ini, SGI telah terlibat secara 
mendalam dalam proses penyusunan Perjanjian tersebut, berkolaborasi dengan 
ICAN untuk membuat dan mengatur pameran yang meningkatkan kesadaran publik 
tentang sifat tidak manusiawi dari senjata nuklir, contohnya, dan menyerahkan 
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kertas kerja ke sesi perundingan.

 Cita-cita perdamaian dan hak asasi manusia tidak dapat dicapai lewat satu 
lompatan saja. Perlindungan hukum dan institusional terhadap setiap hak individu 
ditetapkan dan diberikan substansi melalui upaya masyarakat sipil yang semakin 
meluas, menggunakan sumber-sumber spiritual hukum yang terdalam, yaitu 
sumpah untuk tidak membiarkan orang lain menderita seperti yang telah dialami 
orang lain.

KEKUATAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

Tema kedua yang ingin saya diskusikan ada hubungannya dengan peran 
vital pendidikan hak asasi manusia dalam mengatasi kesenjangan sosial. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini, isu-isu mengenai perbatasan internasional seperti 
memperkuat kontrol imigrasi sebagai tanggapan atas masuknya gelombang para 
pengungsi dan migran, serta perselisihan teritorial atas sumber daya, telah menjadi 
perhatian utama. Namun pada saat yang sama, kita juga menyaksikan meningkatnya 
konektivitas global melalui infrastruktur seperti rel-rel kereta api, jaringan listrik, 
dan kabel internet bawah laut yang melintasi batas-batas nasional.

Diperkirakan ada sepanjang 750.000 kilometer kabel internet bawah laut dan 
1,2 juta kilometer jalur rel kereta api di seluruh dunia, dengan panjang total jauh 
lebih besar daripada 250.000 kilometer garis batas internasional di planet kita. 
Pengeluaran untuk infrastruktur berkisar antara 3 triliun dollar AS per tahun, lebih 
dari 1,75 triliun dollar AS yang dihabiskan untuk pertahanan setiap tahunnya, dan 
jarak ini masih terus melebar.22

Melihat fakta-fakta ini, Parag Khanna, seorang rekan peneliti senior di 
Universitas Nasional Singapore, telah mengusulkan untuk merevisi pandangan kita 
tentang geopolitik:
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Tidak adanya tampilan lengkap infrastruktur buatan manusia di peta dunia 
kita memberikan kesan bahwa garis perbatasan mengalahkan cara-cara lain 
yang digunakan untuk menggambarkan geografi manusia. Namun kini, yang 
benar justru sebaliknya: Garis perbatasan hanya penting di tempat mereka 
berada; sebagian besar waktu, garis-garis jaringan infrastruktur buatan 
manusia telah menjadi lebih berarti.23

Khanna menekankan bahwa komitmen global untuk membangun infrastruktur 
ini tidak terbatas pada kawasan wilayah seperti Uni Eropa, namun juga dapat dilihat 
di zona-zona ketegangan geopolitik, pembangunan infrastruktur memberikan 
peluang bagi negara-negara terkait untuk mengatasi “rintangan-rintangan geografi 
alam maupun politik”24 dan saling menguntungkan dari usaha demikian.

Upaya Khanna untuk mengedepankan peran geografi fungsional sambil 
mengakui peran geografi politik di dalam konteks proyek-proyek infrastruktur 
lintas perbatasan senada dengan sudut pandang yang diungkapkan oleh Tsunesaburo 
Makiguchi lewat bukunya The Geography of Human Life. Makiguchi menekankan 
bahwa perilaku manusia dan negara sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka 
tentang geografi. Dia menyerukan agar orang-orang melakukan aktivitas mereka 
berdasarkan pada prinsip yang dia sebut “kompetisi kemanusiaan” yang artinya 
secara sadar memilih untuk menyisihkan motif egois, berjuang untuk melindungi, 
dan meningkatkan tidak hanya kehidupan sendiri saja, tapi juga kehidupan orang 
lain.

Bahkan jika bentuk garis-garis perbatasan nasional dilihat sebagai sesuatu yang 
tak dapat dinegosiasikan, pertumbuhan berkelanjutan atas kisi-kisi infrastruktur 
global yang menghubungkan satu negara dengan negara lainnya dapat menimbulkan 
ikatan yang lebih kaya antara negara-negara tersebut. Saya percaya aktivitas seperti 
ini dapat dilihat sebagai ekspresi baru dari kompetisi kemanusiaan yang didukung 
oleh Makiguchi.
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Salah satu dasar filosofi Makiguchi adalah gagasan bahwa nilai muncul dari 
relasionalitas atau hubungan. Prinsip yang sama ini dapat diterapkan pada tantangan 
hak asasi manusia yang menunjuk pada betapa pentingnya memperluas jaringan 
hubungan yang menyatukan orang-orang dan hal-hal yang berbeda.

Melalui perluasan jaringan hubungan antarindividu, contohnya dengan perawat 
dan para sipir penjaga berkulit putih, Nelson Mandela memperkuat keyakinannya 
atas kemungkinan-kemungkinan manusiawi dari semua orang, yang kemudian 
menjadi dasar aktivitas politiknya segera setelah dia dibebaskan. Lewat cara ini, dia 
menawarkan contoh bagaimana suatu hubungan dapat bersifat transformatif hingga 
menghasilkan nilai positif meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang dalam.

Sakyamuni yang mengajarkan bahwa semua orang memiliki martabat, sering 
memperingatkan para muridnya tentang bahaya membiarkan suatu ungkapan yang 
menempatkan seseorang pada bingkai tetap. Dia menegur mereka bahwa bukanlah 
lewat kelahiran, namun adalah perilaku yang membuat seseorang menjadi seorang 
brahmana,25 yaitu orang yang pantas mendapatkan penghormatan tertinggi. Dengan 
kata lain, berharga atau tidaknya seseorang tidak boleh ditentukan oleh ungkapan 
yang digunakan untuk menggambarkan orang tersebut.

Ajaran agama Buddha mencakup frasa “membenci, menolak, dan memutuskan 
sembilan alam lainnya.”26 Frasa ini digunakan untuk menggambarkan dan 
mengkritik pandangan dunia yang memisahkan Buddha dari manusia dan yang 
menjelaskan bahwa demi mencapai tingkatan kehidupan tertinggi, yang paling 
mulia (Kebuddhaan), orang harus terlebih dahulu membenci, menolak, dan 
memutuskan diri dari semua suasana jiwa lainnya (sembilan dunia).

Dengan mengingat hal ini, Nichiren menulis:

Doktrin yang mengatakan bahwa kaum dwiyana itu tidak akan pernah 
mencapai Kebuddhaan bukanlah sumber ratapan bagi kaum dwiyana saja. 
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Kami sekarang mengerti bahwa hal itu adalah kesedihan bagi diri kami 
sendiri juga!27

 Ini adalah pernyataan bahwa menyangkal martabat dan potensi seseorang 
atau kelompok tertentu bukan hanya akan menyerang martabat mereka, namun 
juga memandang rendah martabat dan potensi diri sendiri. Meski hal ini mewakili 
pemahaman Buddhis tentang hakikat kehidupan, hal ini juga menunjukkan sebuah 
realita, yakni bahaya yang terselubung dalam memasang penghalang untuk 
merintangi pengalaman martabat bagi orang lain yang harus diperhitungkan dalam 
mempertimbangkan tantangan hak asasi manusia pada saat ini.

Buddhisme menjelaskan tentang Sepuluh Dunia, yakni sepuluh 

suasana atau kondisi jiwa yang kita alami dalam hidup kita, bergerak 

dari satu dunia ke yang lainnya setiap saat sesuai dengan interaksi kita 

dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Sepuluh Dunia tersebut adalah dunia neraka, kelaparan, 

kebinatangan, asura, manusia, makhluk surgawi, penyimak suara atau 

sravaka, pratyekabuddha, bodhisatwa, dan Buddha. Dalam beberapa 

ajaran Buddhis, “sembilan alam”, yakni dunia selain Kebuddhaan, 

dianggap secara mendasar terpisah dari suasana jiwa Buddha. Ini 

bukan pandangan yang dipegang dalam Buddhisme Nichiren yang 

mengajarkan bahwa seluruh sepuluh dunia, atau alam, hadir dalam diri 

setiap manusia.

Dunia penyimak suara (sravaka) dan pratyekabuddha terkadang 

dikenal sebagai “dwiyana atau dua kendaraan.” Dalam banyak ajaran 

Buddhis, orang-orang dalam suasana jiwa ini dianggap terputus dari 

pencerahan tertinggi Kebuddhaan karena keterikatan mereka pada 

arogansi diri sendiri. Namun, Sutra Bunga Teratai yang dianut Nichiren 

mengajarkan bahwa bahkan orang-orang dari dwiyana ini dapat 

mencapai Kebuddhaan.

SEPULUH DUNIA
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Di seluruh dunia, kita melihat contoh-contoh xenofobia yang mengganggu 
ketika orang-orang atau kelompok tertentu dipilih menjadi objek kebencian, 
penyingkiran, dan pengucilan. Dua resolusi antidiskriminasi telah diadopsi pada 
saat sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun lalu: resolusi yang pertama 
membicarakan tentang memerangi intoleransi berdasarkan agama atau keyakinan 
seseorang, sedangkan resolusi kedua berisi tentang dimulainya perundingan 
mengenai protokol tambahan untuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Deklarasi New York untuk Para Pengungsi 
dan Migran yang diadopsi pada Sidang Umum tahun 2016 juga memberikan 

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination, disingkat ICERD) adalah konvensi PBB 

yang diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 21 

Desember 1965, dan mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. Konvensi 

ini mengikat para anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi rasial 

dan mempromosikan pemahaman tersebut di antara semua ras. 

Selain itu, Konvensi ini juga mengharuskan pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya untuk melarang pidato kebencian dan mengkriminalisasi 

keanggotaan dalam organisasi yang rasis. Pengadopsian Konvensi 

ini didorong oleh insiden anti-Semitisme di seluruh dunia, sehingga 

menuntun Majelis Umum PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi yang 

mengutuk semua manifestasi dan praktik kebencian rasial, agama, dan 

nasional sebagai pelanggaran Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia. Pada tanggal 24 Maret 2017, Dewan Hak Asasi Manusia 

memutuskan untuk memulai perundingan mengenai rancangan 

protokol tambahan pada Konvensi yang mengkriminalisasi tindakan 

rasis dan sifat xenofobia. Per bulan Januari 2018, ada 179 negara yang 

ikut ambil bagian di dalam Konvensi ini.

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA 
BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (ICERD)
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peringatan: “Mengutuk para pengungsi atau migran adalah sangat bertentangan 
dengan nilai-nilai martabat dan kesetaraan untuk setiap umat manusia, sesuatu yang 
telah menjadi komitmen bagi kita sendiri.”28

Pada tingkatan tertentu, adalah wajar bagi orang untuk merasakan keterikatan 
pada sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan ciri khas yang sama. 
Demikian juga, kita mungkin akan merasa khawatir untuk menyambut orang-
orang dari bangsa berbeda ke dalam komunitas yang kita sebut rumah. Namun, 
kita harus tahu bahwa perasaan demikian dapat mengarah pada perilaku pengucilan 
dan pelanggaran hak asasi manusia karena perasaan permusuhan dan kebencian 
cenderung dikeluarkan lewat ungkapan kebencian dan bentuk-bentuk diskriminasi 
lainnya.

Bersamaan dengan meningkatnya kemampuan kita untuk terhubung dengan 
orang lain, munculnya masyarakat informasi pascaindustri dalam beberapa tahun 
terakhir juga telah menimbulkan suatu fenomena, yaitu orang hanya dekat dengan 
mereka yang mempunyai satu pemahaman yang sama. Di antara sekian banyak 
penyebab hal yang dikenal sebagai “gelembung penyaring” adalah penelusuran 
data yang memberikan hasil informasi sesuai dengan pilihan pengguna, sehingga 
mengaburkan sumber-sumber lainnya. Secara bertahap, tanpa disadari, seseorang 
diselimuti oleh membran pengucilan dari informasi yang telah dipilih sebelumnya.

Hal yang mengganggu dari fenomena ini adalah sejauh mana hal itu dapat 
mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap masalah sosial. Bahkan jika 
seseorang secara aktif mencari informasi tentang suatu masalah yang menjadi 
perhatian khusus, konten yang ditemui di situs internet dan umpan media sosial akan 
berakhir dengan kemiripan yang dekat dengan pandangan yang sudah dimilikinya. 
Dengan cara ini, sejak awal seseorang sudah dijauhkan dari pendapat-pendapat 
berbeda yang tidak pernah menjadi objek pertimbangan cermat.

Aktivis internet Eli Pariser memperingatkan: “Di zaman saat berbagi informasi 
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adalah fondasi dari pengalaman bersama, gelembung penyaring adalah gaya 
sentrifugal yang memisahkan kita.”29 Kemampuan untuk membuat keputusan-
keputusan yang baik tergantung pada kesadaran dan konteks situasional, namun dia 
menulis, “Dalam gelembung penyaring, Anda tidak mendapatkan pandangan 360 
derajat, dan Anda mungkin tidak akan mendapatkan lebih dari satu derajat.”30 Dia 
memperingatkan kita akan efek buruk dari pandangan kita yang terbatas.

Penelitian tentang keanekaragaman telah menunjukkan bagaimana orang-orang 
dari kelompok yang dominan dalam masyarakat sering tidak sadar bahwa mereka 
menikmati kebebasan dari diskriminasi. Kurangnya kesadaran mereka dapat 
mempersulit suasana sosial klaustrofobia yang dialami oleh anggota kelompok 
minoritas. Saya takkan pernah lupa saat Rosa Parks (1913–2005), ibu gerakan 
hak-hak sipil Amerika, menjelaskan kepada saya selama pertemuan kami di bulan 
Januari 1993 tentang pengalaman pribadinya di bawah sistem hukum rasialis yang 
telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi orang yang tak terhitung jumlahnya.

Sebelum orang-orang Afrika-Amerika menemukan cara yang tepat dan jelas 
untuk mengungkapkan penderitaan yang mereka rasakan, keluhan mereka tidak 
diketahui oleh sebagian besar masyarakat Amerika yang berkulit putih. Gerakan 
boikot bus bersejarah yang dipicu oleh penolakan nyata Ibu Parks untuk menerima 
ketidakadilan, telah menghasilkan sebuah arus perubahan yang sangat tepat karena 
penderitaan tersebut disampaikan dengan begitu luas dan efektif.

BELAJAR HIDUP BERSAMA

Sejauh menyangkut Jepang, masyarakat Jepang dipenuhi dengan sikap 
diskriminatif terhadap warga negara Tiongkok, Korea, dan warga negara Asia 
lainnya.

Dalam upaya saya untuk mempromosikan pertukaran dengan negara 
tetangga Jepang dan membina rasa saling pengertian dan percaya, saya menjalin 
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persahabatan dengan mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Soo-sung, 
yang ayahnya bertugas sebagai hakim selama pendudukan kolonial Jepang di 
Semenanjung Korea (1910–45). Ayah sang perdana menteri tersebut terus hadir 
di tempatnya bekerja dengan mengenakan pakaian tradisional Korea dan menolak 
untuk menggunakan bahasa Jepang. Kemudian, penolakannya terhadap perintah 
yang mengharuskan warga negara Korea mengadopsi nama mereka dalam bahasa 
Jepang, telah mengakibatkan dia kehilangan karier hukumnya. Pihak otoritas 
Jepang memecatnya dan mencegahnya untuk berpraktik di bidang hukum.

Selama bertahun-tahun, saya sering berbicara dengan kaum muda Jepang tentang 
pelajaran-pelajaran sejarah yang pahit. Dalam proses ini, saya terdorong oleh 
kebutuhan mendesak untuk menyebarkan kisah-kisah ini ke masa depan, seperti 
yang terjadi pada mantan Perdana Menteri Lee tentang perlakuan tidak manusiawi 
negara kami terhadap negara-negara tetangga sebelum dan selama perang, serta 
rasa sakit mendalam yang telah diakibatkannya.

Selama memberikan kuliah peringatan di Universitas Soka pada bulan Oktober 
2017, mantan perdana menteri tersebut mengatakan kepada para siswa:

Bahkan orang yang paling berbakat dan berprestasi pun tidak boleh 
memandang rendah orang lain. Demikian juga, anggota dari satu kelompok 
etnis tidak pernah boleh berperilaku arogan terhadap kelompok lainnya.

Saya dengan tulus berharap generasi yang lebih muda akan mendengarkan kata-
kata ini dengan serius untuk mencabut prasangka dan diskriminasi yang masih ada 
di tengah masyarakat Jepang.

Banyak anggota dari kelompok-kelompok sosial yang dominan mungkin 
memandang diskriminasi sebagai sesuatu yang tidak berhubungan dengan kehidupan 
mereka, namun bagi anggota dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan, ini 
adalah realita kehidupan sehari-hari yang tak terbantahkan. Pendidikan hak asasi 
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manusia meminta perhatian pada kecenderungan tidak sadar seperti ini yang 
memicu diskriminasi; lewat cara ini, pendidikan hak asasi manusia menawarkan 
kesempatan kepada orang-orang untuk berkaca pada perilaku mereka sehari-hari. 
Dalam pekerjaan kami untuk mempromosikan pendidikan hak asasi manusia, SGI 
telah menekankan pada jenis pemberdayaan dan peningkatan kesadaran yang dapat 
mengembalikan martabat kepada semua orang dan membangun sebuah masyarakat 
yang plural dan terbuka untuk umum.

SGI mendukung Dekade Pendidikan Hak Asasi Manusia PBB (1995–2004). 
Kami meminta pengadopsian tindak lanjut kerangka kerja internasional dan 
telah terlibat dalam aktivitas yang mendukung Program Dunia untuk Pendidikan 
Hak Asasi Manusia yang dimulai pada tahun 2005. Bermitra dengan organisasi 
masyarakat sipil lainnya, kami mendukung pengadopsian Deklarasi PBB tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia pada tahun 2011 dan telah kemudian 
bekerja untuk mengembangkan jaringan masyarakat sipil untuk pendidikan hak 
asasi manusia. SGI juga mengorganisir penayangan sebuah film yang diproduksi 
bersama dengan pihak lain, A Path to Dignity: The Power of Human Rights Education 
(Menuju Jalan Bermartabat: Kekuatan Pendidikan Hak Asasi Manusia), dan pada 
saat ini sedang mempromosikan pameran internasional terbaru kami dengan tema 
“Transforming Lives: The Power of Human Rights Education” (Mentransformasi 
Kehidupan: Kekuatan Pendidikan Hak Asasi Manusia) yang memulai debutnya di 
Markas Besar PBB Eropa di Jenewa pada bulan Maret 2017.

Sebuah studi kasus yang digambarkan di dalam film dan pameran merinci tentang 
bagaimana sebuah program pelatihan hak asasi manusia yang dilakukan bersama 
dengan Polisi Victoria di Australia, telah membantu menghilangkan ketegangan 
sosial. Setelah sebuah investigasi membeberkan perilaku kasar yang dilakukan 
Polisi Victoria terhadap para anggota komunitas LGBT, departemen kepolisian 
mengadopsi sebuah program pelatihan hak asasi manusia yang lebih lanjut telah 
menghasilkan perlakuan yang lebih baik bagi para anggota komunitas migran.
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Sebagai hasil dari program ini, staf kepolisian mampu menjelaskan peran 
mereka di dalam kerangka kerja hak asasi manusia dan kemampuan untuk tidak 
mencampuradukkan orang yang harus selalu dilindungi, dengan perilaku mereka 
yang jika ada pelanggaran hukum harus diberikan sanksi.

Perubahan sikap polisi ini juga menyebabkan pergeseran di dalam komunitas-
komunitas imigran. Seorang pemuda imigran menjelaskan bahwa dia selalu merasa 
tidak nyaman setiap kali didekati polisi. Suatu hari, seorang petugas kepolisian 
mengundangnya untuk belajar tentang sebuah program kepemimpinan pemuda. 
Setelah berpartisipasi dalam program ini, sikap anak muda tersebut berubah 
terhadap polisi saat dia mulai menyadari bahwa dia dan petugas tersebut hanyalah 
orang biasa. Satu-satunya perbedaan yang ada adalah salah satu di antara mereka 
mengenakan seragam.

Lewat cara ini, program pelatihan hak asasi manusia tidak hanya menyebabkan 
perubahan dalam sikap polisi terhadap anggota komunitas, tetapi juga secara 
bertahap menurunkan perasaan ketidaksenangan para migran terhadap mereka, dan 
secara keseluruhan menguatkan kepercayaan antara pihak penduduk lokal dengan 
pihak kepolisian.31

Studi kasus ini memberikan gambaran bahwa arti nyata dari program pendidikan 
dan pelatihan hak asasi manusia ternyata jauh melampaui dari hanya sekadar 
memperoleh pengetahuan khusus atau sekumpulan keterampilan tertentu saja. 
Program ini membangkitkan kembali keinginan kita untuk melihat rasa kemanusiaan 
yang sama di dalam diri mereka yang berbeda dari kita dan menganyam ikatan-
ikatan kehidupan bermasyarakat yang sama.

Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia telah berfokus pada target 
audiens yang berbeda setiap lima tahun dan sejauh ini telah melewati tiga fase. 
Yang pertama (2005-09) berfokus pada pendidikan hak asasi manusia di dalam 
sistem sekolah dasar dan menengah; yang kedua (2010–14) menyoroti pendidikan 
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tinggi dan pelatihan hak asasi manusia untuk 
para guru dan pendidik, pegawai negeri 
sipil, aparat penegak hukum, dan personil 
militer; dan fase ketiga saat ini (2015-19) 
berfokus pada para profesional yang bekerja 
di industri media dan jurnalis. Saya ingin 
mengusulkan agar anak muda menjadi fokus 
dalam fase keempat, yang dijadwalkan akan 
dimulai pada tahun 2020.

Meskipun mereka sangat rentan terhadap 
efek dari gelembung penyaring di era 
digital ini, anak muda juga memiliki bakat 
khusus untuk membagikan hal-hal yang 
telah mereka pelajari tentang hak asasi manusia dengan orang lain di dalam hidup 
mereka, menjadikan mereka sebuah kekuatan yang dahsyat untuk memperluas 
lingkaran orang-orang yang berkomitmen untuk mengatasi diskriminasi dan 
prasangka buruk. Kelompok inti dari para individu yang memimpin ICAN adalah 
anak-anak muda berusia 20 dan 30-an. Jika para anggota dari generasi yang lebih 
muda dapat membentuk gerakan untuk mempromosikan hak asasi manusia dengan 
cara yang sama, kita pasti dapat menggeser arus global dari perpecahan dan konflik 
menjadi hidup saling berdampingan dalam kedamaian.

Mereka yang tetap terperangkap dalam ruang gema gelembung penyaring atau di 
balik dinding yang secara tidak sadar dibangunnya, gagal melihat cahaya gemilang 
kemanusiaan yang ada di dalam diri orang lain. Cahaya manusiawi yang juga mereka 
miliki akan tetap tersembunyi juga, tanpa dapat menjangkau orang-orang yang ada 
di sekitar mereka. Melalui kekuatannya untuk menghilangkan penghalang antara 
dirinya sendiri dan diri orang lain yang muncul dari perbedaan-perbedaan identitas 
dan kedudukan sosial, pendidikan hak asasi manusia mempunyai kemampuan untuk 
memperluas peluang bagi cahaya manusiawi bersinar dengan amat cemerlang, baik 

Anak muda juga 
memiliki bakat 
khusus untuk 
membagikan hal-hal 
yang telah mereka 
pelajari tentang 
hak asasi manusia 
dengan orang lain di 
dalam hidup mereka.
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untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.

Buddhisme Mahayana mengedepankan analogi jaring Indra, jaring besar 
yang tergantung di atas istana dewa Buddhis, Indra, dengan permata-permata 
cemerlang yang terpasang pada masing-masing simpulnya. Setiap permata tidak 
hanya memancarkan kecemerlangannya sendiri, tetapi juga mengandung dan 
mencerminkan citra dari semua permata lain di dalam jaring yang berkilauan dalam 
kemegahan yang seutuhnya. Jaring Indra mencerminkan masyarakat ideal yang 
dapat diwujudkan melalui pendidikan hak asasi manusia.

 Masyarakat pluralis dan terbuka yang disebut di dalam Deklarasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia, 
menemukan dasar yang kuat dalam proses menganyam berbagai ikatan hubungan, 
yang akan memastikan bahwa kita semua masing-masing akan bersinar dan 
diterangi oleh cahaya kemanusiaan.

BUDAYA HAK ASASI MANUSIA DIANYAM DARI SUKACITA BERSAMA

Tema ketiga adalah ikatan-ikatan yang membentuk budaya hak asasi manusia, 
dianyam melalui pengalaman sukacita yang dibagikan bersama orang lain.

Pada tanggal 10 Desember 2017, sebuah kampanye yang menandai peringatan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-70 diluncurkan di Palais de Chaillot di 
Paris, tempat lahirnya Deklarasi ini di tanggal tersebut pada tahun 1948. Komisaris 
Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, menyatakan: “Kita 
harus mengambil sikap yang pasti dan meyakinkan: melalui sikap yang tegas dalam 
mendukung hak asasi manusia orang lain, kita juga membela hak kita sendiri dan 
hak generasi mendatang.”32

Kesadaran yang mendasari seruan tersebut juga terlihat dalam kampanye-
kampanye PBB lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam “TOGETHER”, sebuah 
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kampanye PBB yang didedikasikan untuk 
meningkatkan kehidupan para pengungsi 
dan migran, dan dalam kegiatan yang 
dilakukan oleh Gerakan Solidaritas Wanita 
untuk Kesetaraan Gender PBB “HeForShe.” 
Seperti yang diindikasikan oleh nama-
nama kampanye ini, memperluas solidaritas 
lintas bidang adalah sangat penting untuk 
membangun sebuah budaya hak asasi 
manusia yang autentik – sesuatu yang 
berbeda secara intrinsik dari toleransi pasif 
yang tidak memiliki pemahaman tepat 
tentang kesulitan yang dialami oleh orang 
lain.

Toleransi pasif sangat berbeda 
dari koeksistensi dalam artian yang 
sesungguhnya. Ada potensi bahaya kalau 
tindakan orang-orang hanya bersifat 
permukaan dan minimal, hanya terbatas 
pada tindakan seperti mengizinkan orang lain untuk tinggal di lingkungan yang 
sama atau mematuhi hukum dan aturan yang relevan. Toleransi pasif seperti ini 
gagal menuntun orang-orang untuk secara aktif mengenali rasa kemanusiaan yang 
sama di dalam diri orang-orang yang dianggap berbeda, dan menjadikannya sebuah 
cara penanggulangan yang tidak efektif terhadap dorongan eksklusionis pada saat 
ketegangan sosial meningkat. Hal ini telah mendorong sebuah pendekatan baru 
yang dipimpin PBB untuk menciptakan budaya hak asasi manusia berdasarkan 
hasil kerja bersama demi mengubah kesadaran publik menuju sebuah masyarakat 
yang semua orangnya dapat hidup bermartabat.

Dalam Buddhisme kita menemukan frasa: “Sukacita sejati adalah sukacita yang 
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dirasakan bersama oleh diri sendiri dan orang lain.”33 Berdasarkan prinsip ini, 
saya percaya bahwa mata air untuk menciptakan sebuah masyarakat yang hidup 
berdampingan dan saling menguntungkan dapat ditemukan dalam cara hidup yang 
bersukacita ketika kita melihat martabat diri sendiri dan orang lain memancarkan 
potensi seutuhnya.

Sutra Bunga Teratai melukiskan serangkaian adegan saat murid-murid 
Sakyamuni tergugah setelah mendengarkan ajaran-ajaran tentang martabat hidup. 
Mereka satu per satu menyuarakan prasetianya untuk hidup berdasarkan prinsip ini. 
Hal ini memicu reaksi berantai kegembiraan yang digambarkan lewat frasa seperti 
“hati mereka dipenuhi dengan sukacita besar”34 dan “pikiran mereka menari dengan 
sukacita”35 – semua itu memperdalam arti dari nilai tertinggi dan martabat hidup 
mereka.

Gerakan masyarakat SGI didukung oleh rasa sukacita bersama demikian. 
Sukacita ini timbul dari upaya untuk mendukung setiap orang yang berbeda hingga 
mereka dapat terus maju sambil menghadapi tantangan hidup. Sukacita mengalir 
dari menyaksikan teman-teman yang bersinar dengan martabat saat mereka 
bertahan menghadapi kesulitan, dari merayakan pertumbuhan dan kemajuan orang 
lain seolah-olah kita sendiri yang mengalaminya. Kegiatan berbagi dan saling 
menikmati sukacita ini telah menjadi sumber gerakan kami.

Konsep berbagi sukacita ini mengingatkan kembali pada sejarawan Dr. 
Vincent Harding (1931–2014), yang memberi tahu saya tentang pengalamannya 
saat berpartisipasi dalam gerakan hak-hak sipil Amerika. Kunjungan Dr. Harding 
sebagai mahasiswa pascasarjana ke rumah Martin Luther King Jr. (1929–68) sangat 
menentukan arah komitmen seumur hidupnya pada pergerakan ini.

Pada saat itu, sebuah kejadian boikot bus telah memicu gelombang besar suara-
suara yang menyerukan diakhirinya rasialisme institusional di Amerika Serikat. 
Ketegangan meningkat, terutama di negara-negara bagian Selatan, karena seorang 
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mahasiswa Afrika-Amerika 
dilarang menghadiri kelas 
di universitas dan para 
siswa berkulit hitam terus 
ditolak masuk ke sekolah 
menengah atas.

Dr. Harding, yang ting-
gal di Chicago pada waktu 
itu, sedang menjajaki ke-
mungkinan membentuk se-
buah komunitas gereja yang 
terbuka untuk orang-orang 
Kristen berkulit hitam dan 
berkulit putih. Dalam per-
jalanan upaya ini, teman-
temannya mulai bertanya 
pada diri mereka sendiri:

Apa yang akan kita lakukan 
jika kita tinggal di Selatan, 
tempat yang berbahaya dan 
ilegal bagi orang-orang 

berkulit hitam dan berkulit putih untuk hidup dan bekerja bersama seperti 
layaknya saudara dan saudari kandung kita sendiri? Akankah kita tetap 
berusaha untuk hidup seperti kita mempercayai dan menghormati hubungan 
kita satu sama lain, bahkan jika kita mungkin mendapatkan masalah yang 
serius?36

Setelah mendiskusikan hal ini, lima orang bersahabat – dua berkulit hitam dan 
tiga berkulit putih – memutuskan untuk menguji dalil tersebut dengan cara bepergian 

Dr. Ikeda (penulis) bertemu Dr. Harding, Tokyo, Jepang, 
Januari 1994

@
Seikyo Shim

bun
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bersama ke Selatan. Mereka mengendarai mobil station wagon tua, melakukan 
pemberhentian pertama di Arkansas. Sebuah sekolah menengah setempat yang 
baru saja terintegrasi (sudah mengakui siswa berkulit hitam), mencegah para siswa 
berkulit hitam memasuki sekolah. Lima bersahabat itu mengunjungi tokoh-tokoh 
yang membantu para siswa tersebut, dan menyaksikan secara langsung ancaman-
ancaman mengerikan yang diterima para pemimpin sentral gerakan itu.

Selanjutnya, mereka melakukan perjalanan melalui Mississippi, tempat 
kekerasan terhadap orang-orang yang menentang praktik pemisahan golongan 
dan tempat supremasi kaum berkulit putih terus berlanjut. Ketika mereka tiba di 
Alabama, Dr. King sedang memulihkan diri di rumahnya di Montgomery dari 
luka tikam sebuah serangan baru-baru ini. Meskipun demikian, Coretta Scott King 
(1927–2006), istri Dr. King, menyambut kelompok itu ke rumahnya dengan hangat, 
dan di situlah lima orang bersahabat itu bertemu dengan Dr. King.

Mengingat pertemuan itu, Dr. Harding memberi tahu saya:

Selama pertemuan pertama di Montgomery itu, Dr. King sangat terharu 
bahwa kami berlima – dua orang berkulit hitam dan tiga berkulit putih – 
bepergian bersama layaknya saudara kandung sendiri…

Salah satu tujuan utama Dr. King bukanlah hanya untuk menegakkan hak-hak 
hukum orang berkulit hitam, tetapi lebih jauh lagi, yakni untuk menciptakan 
suatu “komunitas kasih-sayang” (beloved community), tempat semua orang 
dapat menemukan kembali rasa keterhubungan dasar kita sebagai manusia.37

Tak perlu dikatakan lagi bahwa Dr. King menganggap pengadopsian undang-
undang baru yang akan membuka jalan menuju sebuah masyarakat yang setara dan 
adil, merupakan sebuah perjuangan terpenting yang harus dimenangkan. Kerangka 
hukum seperti undang-undang hak sipil yang menciptakan dasar untuk melawan 
diskriminasi dan penindasan yang lazim terjadi di dalam masyarakat adalah mutlak 
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diperlukan. Namun, Dr. King mengarahkan pandangannya bahkan lebih jauh lagi. 
Dia berusaha menyingkirkan sepenuhnya prasangka dan kebencian, dan membidik 
hal yang digambarkan Dr. Harding sebagai “sebuah Amerika baru – sebuah 
Amerika tempat orang-orang berkulit hitam dan berkulit putih, serta orang-orang 
dari semua warna kulit, dapat datang bersama untuk menemukan kesamaan demi 
kebaikan bersama.”38

Pada bulan Agustus 1963, lima tahun setelah pertemuan Dr. Harding dengan 
Dr. King, momentum gerakan hak-hak sipil mencapai puncaknya dengan Pawai di 
Washington yang menarik banyak orang dari semua ras dan latar belakang. Dalam 
catatan peristiwa hari itu yang muncul dalam autobiografinya, Dr. King merangkum 
sentimen para peserta sebagai berikut:

Di antara hampir 250.000 orang yang hari itu melakukan perjalanan ke ibu 
kota, ada banyak tokoh masyarakat dan selebritas, namun yang mengaduk 
emosi justru datang dari massa orang-orang biasa yang berdiri dengan 
martabat penuh keagungan sebagai saksi atas kebulatan tekad untuk meraih 
demokrasi di masa mereka.39

Saya tak kuasa untuk tidak merasakan bahwa sentimen yang dibagikan di antara 
para hadirin adalah salah satu sukacita yang tak dapat dipisahkan, saat menyaksikan 
keinginan bersama mereka untuk kebebasan dan kesetaraan menghasilkan satu 
demi satu perubahan dalam masyarakat. Sukacita mereka bukan hanya hasil dari 
perjalanan satu hari ke Washington, tetapi juga muncul dari proses yang panjang 
dan sulit, sebuah akumulasi terus menerus dari perjuangan keras yang mengarah 
ke hari itu.

Pawai di Washington tidak hanya bersejarah dalam hal solidaritas yang 
ditunjukkan oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk di 
dalamnya banyak orang berkulit putih, tetapi seperti yang dicatat Dr. King, 
pawai tersebut juga membawa tiga agama besar di negara itu menjadi lebih dekat 
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dibandingkan persoalan lain di dalam sejarah masa damai bangsa itu.40

Lewat cara yang sama, upaya SGI dalam mengejar penghapusan nuklir, 
termasuk upaya kami baru-baru ini bersama berbagai organisasi berbasis iman 
dalam merancang dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan bersama, muncul 
dari kebulatan tekad untuk menciptakan gelombang perubahan besar melalui 
rasa solidaritas warga biasa. Titik awal inisiatif ini adalah sebuah simposium 
antaragama yang diadakan di Washington DC pada bulan April 2014, ketika para 
perwakilan dari penganut agama Kristen, Islam, Yahudi, dan Buddha berkumpul 
untuk memperdebatkan masalah senjata nuklir, menghasilkan pernyataan bersama 
yang ditandatangani oleh para perwakilan dari 14 organisasi berbasis iman yang 
berbeda.

Sejak itu, jaringan komunitas-komunitas agama ini telah terus mengangkat suara 
bersama untuk penghapusan nuklir, mengeluarkan delapan pernyataan bersama 
pada saat-saat penting, termasuk Konferensi Wina tentang Dampak Kemanusiaan 
dari Senjata Nuklir pada tahun 2014,41 Konferensi Peninjauan NPT tahun 2015,42 
sesi kedua dari Kelompok Kerja Terbuka Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2016,43 
dan sesi perundingan yang menghasilkan Perjanjian Larangan Senjata Nuklir pada 
tahun 2017.44

Ikatan-ikatan solidaritas ini didirikan tidak hanya dalam artian sebagai misi 
bersama lintas tradisi agama; tapi juga mewujudkan sukacita mendalam karena 
mampu maju bersama demi memecahkan tantangan-tantangan manusia yang 
krusial.

Pada bulan November 2017, SGI berpartisipasi dalam simposium internasional 
“Perspectives for a World Free from Nuclear Weapons and for Integral 
Disarmament” yang diadakan di Vatikan. Selama pertemuan dengan para peserta 
konferensi, Paus Fransiskus tidak hanya mengecam penggunaan senjata nuklir, 
namun juga kepemilikan senjata-senjata itu. Dia menyatakan bahwa senjata-
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senjata itu menciptakan rasa aman yang salah, dan mengatakan bahwa hanya etika 
solidaritaslah yang bisa berfungsi sebagai fondasi sejati untuk hidup berdampingan 
secara damai. Dia juga mengakui pentingnya hal yang disebutnya sebagai 
“realisme sehat” yang ditampilkan oleh banyak negara dalam menanggapi sifat 
tidak manusiawi senjata nuklir melalui perundingan yang menghasilkan TPNW.45 
Saya sepenuhnya setuju dengan pandangan-pandangan ini.

Lima puluh tahun lalu, sebulan setelah pembunuhan Dr. King, saya membuat 
pernyataan publik pertama saya yang mendesak konsensus internasional tentang 
pelarangan senjata nuklir. Hingga hari ini, saya tidak dapat melupakan bagian dari 
pidato terakhir Dr. King saat dia mengajukan pertanyaan tentang zaman apa yang 
akan dia pilih untuk hidup dari keseluruhan panorama sejarah manusia. Sambil 
memberikan catatan daya tarik era-era seperti Renaisans atau saat Abraham Lincoln 
(1809–1865) menandatangani Proklamasi Emansipasi, dia menjelaskan bahwa 
masa kini adalah momen dalam sejarah yang akan dia pilih:

Itu adalah sebuah pernyataan yang aneh untuk dibuat, karena di dunia ini 
semuanya kacau. Bangsa ini sakit; ada masalah di negeri ini, semuanya 
membingungkan. Itu adalah sebuah pernyataan yang aneh. Tapi saya 
tahu, bagaimanapun juga, hanya dalam kegelapanlah Anda bisa melihat 
gemerlapan bintang-bintang…

Alasan lain saya senang hidup di masa ini adalah kita telah dipaksa sampai 
pada suatu titik ketika kita harus bergumul dengan masalah-masalah yang 
telah coba diatasi oleh umat manusia dalam sejarah. Demi bertahan hidup, 
kita dituntut untuk melakukannya.46

Kita harus mengindahkan kata-kata Dr. King. Kata-katanya sangat relevan 
sekarang karena momentum menuju sebuah budaya hak asasi manusia sedang 
dibangun melalui upaya kolaboratif PBB dengan masyarakat sipil, dan karena 
gerakan untuk mewujudkan berlakunya perjanjian pelarangan senjata nuklir – yang 
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akan melindungi hak hidup masyarakat dunia – sedang memasuki fase krusialnya.

Apa yang berdiri di hadapan kita adalah sebuah upaya yang akan dicatat dalam 
sejarah umat manusia. Tantangan untuk menciptakan realitas baru masyarakat 
global tempat semua orang dapat hidup dalam damai dan bermartabat tidak berada 
di luar jangkauan kita. Adalah keyakinan kuat saya bahwa solidaritas orang-orang 
biasa akan menjadi kekuatan pendorong untuk mewujudkannya.

PELAJARAN TENTANG PENCEGAHAN PERANG NUKLIR

Berikutnya, saya ingin membuat sejumlah proposal spesifik mengenai 
penyelesaian masalah-masalah global dari sudut pandang melindungi kehidupan 
dan martabat setiap orang.

Adopsi Perjanjian Larangan Senjata Nuklir, New York, Juli 2017

@
Seikyo Shim

bun
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Masalah senjata nuklir adalah area tematik pertama yang ingin saya buat 
proposal konkretnya.

Pada bulan Juli 2017, Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW), yang secara 
komprehensif melarang semua fase senjata nuklir – mulai dari pengembangan, 
produksi, dan kepemilikan hingga menggunakan atau mengancam untuk 
menggunakannya – diadopsi di PBB dengan persetujuan 122 negara.

Ketika Mahkamah Internasional (International Court of Justice, disingkat 
ICJ) mengeluarkan opini petunjuknya (advisory opinion) pada tahun 1996 bahwa 
ancaman atau penggunaan senjata nuklir pada umumnya akan bertentangan dengan 
hukum internasional, mereka tidak dapat memberikan penilaian mengenai kasus 
ekstrem, misalnya ketika kelangsungan hidup suatu negara sedang dipertaruhkan. 
TPNW adalah larangan yang menyelimuti semuanya tanpa pengecualian, termasuk 
kondisi tersebut di atas.

Pada bulan Desember 2017, upacara penandatanganan kedua untuk TPNW 
diadakan di PBB. Pada saat yang sama, Kampanye Internasional untuk Penghapusan 
Senjata Nuklir (ICAN) juga tengah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian dalam 
sebuah upacara. ICAN mendapatkan penghargaan ini karena telah menunjukkan 
upaya berkelanjutan untuk mencapai berlakunya pelaksanaan TPNW. Namun di sisi 
lain, ada persepsi gigih di antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan 
yang bergantung pada nuklir, bahwa pendekatan Perjanjian tersebut tidak realistis.

Sebenarnya ada beberapa contoh negara yang tadinya memiliki senjata nuklir, 
kemudian memilih jalur denuklirisasi. Afrika Selatan adalah salah satu contohnya; 
mereka mulai membongkar senjata-senjata nuklirnya pada tahun 1990, pada tahun 
setelah Presiden F. W. de Klerk berpidato di parlemen yang mengakhiri sistem 
apartheid pemerintahan minoritas kulit putih. Lalu diikuti dengan bergabungnya 
Afrika Selatan dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) pada tahun 
1991 dan Perjanjian Pelindaba di tahun 1996 yang menyatakan benua Afrika sebagai 
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Zona Bebas Senjata Nuklir (Nuclear-Weapon-Free Zone, disingkat NWFZ).

Perjanjian Larangan Senjata Nuklir di Amerika Latin dan Karibia (Perjanjian 
Tlatelolco) telah mendirikan NWFZ pertama di dunia, yang dalam pembukaannya 
dikatakan bahwa mereka mencari tidak hanya untuk menghalau momok perang 
nuklir, tetapi juga untuk mencapai “konsolidasi perdamaian permanen berdasarkan 
hak-hak yang sama”47 untuk semua. Dengan kata lain, hal ini terwujud melalui 
pengejaran denuklirisasi dan hak-hak asasi manusia yang saling terkait.

Titik awal dari hukum hak asasi manusia internasional adalah untuk melindungi 
kehidupan dan martabat setiap individu di semua negara, dan keberadaan senjata 
nuklir tidak sesuai dengan cita-cita ini.

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ketegangan seputar program pengembangan 
senjata nuklir Korea Utara, ada kekhawatiran nyata di dalam komunitas internasional 
bahwa senjata nuklir sekali lagi mewakili ancaman yang meningkat sekaligus 
sumber intimidasi. Perkembangan lain yang mengkhawatirkan dalam beberapa 
tahun terakhir ini adalah perselisihan diplomatik yang sedang terjadi antara Amerika 
Serikat dan Rusia mengenai kemungkinan pelanggaran Perjanjian Kekuatan Nuklir 
Jarak Menengah (Intermediate-Range Nuclear Forces, disingkat INF).

Inti kebijakan pencegahan nuklir adalah ancaman penggunaannya. Dalam 
memberikan pertimbangan yang lebih mendalam pada masalah-masalah yang ada 
melalui pendekatan ini, saya teringat akan filsuf Hannah Arendt (1906–75) yang 
mengidentifikasi “kedaulatan” sebagai ekspresi dari jenis kehendak bebas yang 
berusaha untuk menang atas orang lain. Arendt mengontraskan kebebasan semacam 
ini dengan kebebasan pemikiran Yunani kuno, yakni sesuatu yang tercermin dalam 
interaksi dengan orang lain sebagai kata-kata dan tindakan yang dijiwai oleh 
semacam “keterampilan luhur.” Menurut Arendt, sejak dimulainya era modern, 
pemahaman kebebasan ini telah tergantikan oleh kebebasan memilih yang berakar 
pada kehendak individu, yakni kehendak bebas yang mengabaikan keberadaan 
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orang lain:

Karena persepsi filosofis tentang kebebasan telah bergeser dari perilaku 
ke kekuatan kehendak, dari kebebasan yang diwujudkan dalam bentuk 
tindakan ke liberum arbitrium (kehendak bebas), cita-cita kebebasan bukan 
lagi keterampilan luhur yang kami sebutkan sebelumnya, tapi menjadi 
kedaulatan, idaman akan kehendak bebas, bebas dari orang lain, dan akhirnya 
ingin menang melawan orang lain. 48

Contoh paling ekstrem dari sebuah kedaulatan yang berusaha untuk menang 
atas pihak lain bisa dilihat dari negara-negara yang mengejar tujuan keamanan 
mereka melalui kepemilikan senjata nuklir dan ancaman bencana kehancuran besar 
yang dapat ditimbulkannya.

Di satu sisi, sejarah hukum internasional dapat dilihat sebagai upaya yang 
dilakukan berulang-ulang untuk mempertegas garis-garis yang tak boleh dilanggar 
oleh negara-negara berdaulat dan menetapkan batasan-batasan ini sebagai norma 
bersama. Dalam buku On the Law of War and Peace, Hugo Grotius (1583–1645) 
yang putus asa terhadap perang yang menggetarkan Eropa pada abad ke-16 dan 
ke-17, menyerukan pengakuan atas kemanusiaan orang-orang yang kita anggap 
sebagai musuh dan menepati janji-janji yang telah dibuat kepada mereka.49 

Pada abad ke-19, ide ini diberlakukan dalam bentuk larangan terhadap 
penggunaan senjata dan tindakan tertentu pada saat perang dan, pada abad ke-20, 
setelah pecahnya dua perang dunia, berujung pada larangan menggunakan atau 
ancaman untuk menggunakan kekuatan militer dalam hubungan internasional oleh 
Piagam PBB. Hingga kini, perjanjian-perjanjian yang melarang senjata biologi dan 
kimia dan, yang terbaru, ranjau darat dan bom tandan telah menjelaskan bahwa 
ini semua adalah senjata-senjata yang penggunaannya tidak diizinkan dalam 
kondisi apa pun. Keputusan ini telah menghasilkan penurunan jumlah negara yang 
menginginkan kepemilikan senjata-senjata tersebut.
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Tahun lalu menandai peringatan 20 tahun berlakunya Konvensi Senjata Kimia. 
Saat ini, 192 negara sudah menjadi bagian dari konvensi tersebut dan sekitar 90 
persen dari persediaan senjata-senjata kimia di dunia telah dihancurkan.50 Setelah 
norma internasional ditetapkan dengan jelas, ia tidak hanya akan membentuk 
perilaku negara-negara itu sendiri, tetapi juga arah perjalanan dunia secara 
keseluruhan.

Beatrice Fihn, Direktur Eksekutif ICAN, menekankan hal ini dalam pidatonya 
saat Upacara pemberian Penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian:

Kini, tidak ada bangsa yang membanggakan diri menjadi negara senjata 
kimia.

Direktur Eksekutif ICAN Beatrice Fihn pada Upacara pemberian Penghargaan Hadiah Nobel 
Perdamaian di Oslo, Norwegia, Desember 2017

@
Seikyo Shim

bun
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Tidak ada bangsa yang memperde-
batkan bahwa dalam keadaan eks-
trem, penggunaan agen saraf sarin 
dapat diterima.

Tidak ada bangsa yang menyatakan 
berhak untuk melepaskan wabah atau 
polio ke arah musuhnya.

Itu terjadi karena norma-norma in-
ternasional telah ditetapkan, persepsi 
telah diubah.51

Melalui pengadopsian TPNW, senjata 
nuklir telah dengan jelas didefinisikan sebagai senjata yang penggunaannya tidak 
diizinkan dalam keadaan apa pun.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah memperingatkan: “Ketegangan 
global sedang meningkat, pedang telah diayunkan dan kata-kata berbahaya 
mengenai penggunaan senjata nuklir telah diucapkan.”52 Justru karena kita hidup 
di era kekacauan nuklir yang makin serius, kita harus secara jujur menginterogasi 
asumsi-asumsi yang mendasari kebijakan pencegahan nuklir.

Di sini, saya ingin mempertimbangkan beberapa pelajaran dari Perang Dingin, 
sebuah periode yang tampaknya saling tukar “kata-kata berbahaya” tentang senjata 
nuklir dan kemungkinan penggunaannya terjadi tanpa henti. Sebuah film dokumenter 
di televisi baru-baru ini53 mengeksplorasi kunjungan Nikita Khrushchev (1894–
1971) ke Amerika Serikat, kunjungan pertama kali oleh seorang Perdana Menteri 
Soviet. Kunjungan itu terjadi pada bulan September tahun 1959, dua tahun setelah 
kesuksesan peluncuran satelit Sputnik yang dilakukan setelah peluncuran uji coba 
sebuah rudal balistik antarbenua milik negara tersebut.

Justru karena 
kita hidup di era 
kekacauan nuklir 
yang makin serius, 
kita harus secara 
jujur menginterogasi 
asumsi-asumsi yang 
mendasari kebijakan 
pencegahan nuklir.
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Sementara citra Khrushchev sebagai seorang penghasut perang yang berbahaya 
telah terbentuk di kalangan publik Amerika yang membuatnya menghadapi kritik 
politik ke mana pun dia pergi, namun jelas bahwa dia benar-benar menikmati 
interaksinya dengan rakyat biasa Amerika.

Terlepas dari perbedaan sikap mereka masing-masing, Khrushchev mampu 
membangun tingkat kepercayaan tertentu di antara Uni Soviet dan pemerintah 
Amerika Serikat. Namun pada tahun berikutnya, sebuah pesawat pengintai U2 
Amerika ditembak jatuh di wilayah udara Soviet, dan hubungan mereka kembali 
memburuk. Krisis Berlin menyusul pada tahun 1961, dan hubungan mereka 
mencapai titik beku selama Krisis Rudal Kuba di tahun 1962, ketika Presiden John 
F. Kennedy (1917-1963) dan Perdana Menteri Khrushchev menahan diri pada saat-
saat terakhir, mencegah terjadinya bencana terburuk yang dapat dipikirkan.

Film dokumenter ini berakhir dengan membayangkan pikiran batin Khrushchev 
dan mengajukan pertanyaan yang mengharukan: Tentu saja ada alasan-alasan 
yang memaksa Khrushchev sebagai seorang politikus untuk berkompromi, tetapi 
dapatkah kita bayangkan bahwa kenangan manis dari pertemuan singkatnya 
dengan rakyat biasa Amerika berperan dalam mencegahnya untuk melangkah ke 
arah perang nuklir?

Meskipun pertanyaan ini spekulatif, kesadaran akan kenyataan bahwa massa 
besar warga biasalah yang akan menderita dan tewas dalam serangan nuklir 
adalah sesuatu yang saya lihat dalam diri penerus Khrushchev, Alexei N. Kosygin 
(1904–80), ketika saya bertemu dengannya beberapa tahun kemudian pada bulan 
September 1974.

Waktu itu hubungan Uni Soviet dengan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin 
tegang. Bertekad untuk melakukan segala daya saya untuk mencegah perang nuklir, 
saya berbagi pengalaman dengan Perdana Menteri Kosygin tentang hal yang saya 
saksikan saat berkunjung ke Tiongkok tiga bulan sebelumnya. Di sana, warga 
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Tiongkok sibuk membangun tempat perlindungan terhadap kemungkinan serangan 
Soviet. Saya juga telah melihat dan sangat tertekan oleh pemandangan para siswa 
SMP di Beijing yang menggali tempat perlindungan bawah tanah di halaman 
sekolah mereka.

Saya menyampaikan perasaan rakyat Tiongkok dan bertanya kepada Perdana 
Menteri apakah Uni Soviet bermaksud melancarkan serangan ke Tiongkok. Dia 
dengan tegas menjawab bahwa Uni Soviet tidak ada niat untuk menyerang atau 
mengisolasi Tiongkok. Saya membawa pesan ini bersama saya saat kunjungan 
berikutnya ke Tiongkok di akhir tahun itu. Pengalaman ini meyakinkan saya betapa 
pentingnya bagi para pemimpin negara-negara pemilik senjata nuklir untuk selalu 
mempertimbangkan massa orang yang hidup di bawah ancaman senjata nuklir, 
termasuk anak-anak.

Dalam nada yang sama, kita memiliki kesaksian baru-baru ini tentang betapa 
terkejutnya Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan (1911–2004) pada tahun 
1982, saat dia menyaksikan sebuah simulasi komputer latihan militer yang kota-
kotanya dihancurkan oleh serangan nuklir Soviet ditampilkan sebagai titik-titik 
merah pada peta negara Amerika Serikat. Seiring berlalunya waktu, jumlah titik-
titik ini bertambah hingga, “sebelum Presiden dapat menyeruput kopinya, peta itu 
telah berubah menjadi sebuah lautan berwarna merah.”54 Reagan dikatakan berdiri 
memegang cangkir kopinya erat-erat, terpaku melihat pemandangan ini.

Adegan ini pasti ada dalam benak Presiden Reagan saat dia kemudian mengejar 
dialog dengan Uni Soviet, yang pada akhirnya berhasil mengadakan serangkaian 
pertemuan puncak dengan Sekretaris Jenderal Mikhail Gorbachev, orang yang 
diajaknya untuk menandatangani Perjanjian INF.

Membawa semua kenyataan ini ke permukaan adalah tujuan dari pameran 
“Everything You Treasure – For a World Free from Nuclear Weapons” (Segala 
Sesuatu yang Anda Hargai – Demi sebuah Dunia yang Bebas dari Senjata Nuklir) 
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yang dikembangkan oleh SGI berkolaborasi 
dengan ICAN. Panel pembuka pada 
pameran tersebut mengundang para 
pengunjung untuk mempertimbangkan hal 
yang mereka hargai, hal-hal yang penting 
bagi mereka. Jawaban dari pertanyaan 
itu tentu saja akan berbeda bagi setiap 
orang. Namun kami yakin bahwa dengan 
mengenali kenyataan tentang penggunaan 
senjata nuklir yang akan menghancurkan 
semua hal yang kita masing-masing hargai, 
kita dapat membangun solidaritas rakyat 
yang diperlukan untuk mengakhiri era 
senjata nuklir.

Seperti yang terlihat dalam Krisis Rudal 
Kuba, saat upaya saling berbalas provokasi meningkat hingga hampir terjadi 
perang, tak ada cara untuk mengetahui kapan “keseimbangan teror” akan runtuh 
karena salah perhitungan atau asumsi yang keliru. Para pemimpin dari negara-
negara yang memiliki senjata nuklir dan yang bergantung pada nuklir harus dengan 
jelas menyadari sifat genting dari keseimbangan ini.

Pada tahun 2002, ketika ketegangan antara India dan Pakistan semakin tinggi, 
upaya diplomatik Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam mendorong 
kedua belah pihak untuk menahan diri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, 
Colin Powell yang menjadi penengah antara kedua belah pihak, mendesak presiden 
Pakistan untuk mengingat bahwa menggunakan senjata nuklir bukanlah pilihan. 
Dia menekankan:

Apakah Anda ingin menjadi pemimpin negara pertama yang menggunakan 
senjata-senjata ini setelah Agustus 1945? Lihatlah gambar-gambar itu lagi, 

Faktor yang 
mencegah terjadinya 
perang nuklir 
sejauh ini belum 
tentu berakar dari 
logika pencegahan 
berdasarkan 
keseimbangan teror, 
tetapi sebenarnya 
sesuatu yang lain 
sama sekali.
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dari Hiroshima dan Nagasaki!55

Pihak Pakistan terbujuk oleh argumen ini, begitu juga pihak India, sehingga 
krisis dapat diredakan.

Pelajaran-pelajaran sejarah ini memperlihatkan bahwa faktor yang mencegah 
terjadinya perang nuklir sejauh ini belum tentu berakar dari logika pencegahan 
berdasarkan keseimbangan teror, tetapi sebenarnya sesuatu yang lain sama sekali.

Salah satu faktor penting adalah upaya menjaga saluran komunikasi di antara 
negara dalam konflik tidak terputus. Yang lainnya adalah mengingat dengan jelas 
skala penderitaan manusia, yang ditunjukkan oleh kengerian Hiroshima dan 
Nagasaki, bahwa setiap penggunaan senjata nuklir akan menimbulkan kerugian 
jutaan rakyat biasa.

“TIDAK INGIN ADA YANG MENDERITA SEPERTI YANG PERNAH KAMI 
ALAMI”

Pada bulan April–Mei tahun ini, Panitia Persiapan untuk Konferensi Peninjauan 
NPT tahun 2020 akan bertemu, dan pada bulan Mei, PBB akan menjadi tuan 
rumah Konferensi Tingkat Tinggi tentang Perlucutan Senjata Nuklir. Ini akan 
menjadi tempat pertama untuk berdebat dan melakukan perundingan yang akan 
mengikutsertakan negara-negara pemilik senjata nuklir dan yang bergantung pada 
nuklir untuk diatur sejak pengadopsian TPNW. Saya dengan tegas mendesak semua 
peserta untuk terlibat dalam perdebatan yang konstruktif tentang pembangunan 
sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir. Saya berharap bahwa para pemimpin 
dunia akan mengambil kesempatan ini untuk berkomitmen pada langkah-langkah 
yang dapat diambil oleh pemerintah masing-masing dalam perlucutan senjata nuklir 
sebelum Konferensi Peninjauan NPT. Ini juga akan menjadi peluang utama untuk 
menunjukkan di antara tujuh tindakan yang dilarang oleh TPNW, tindakan mana 
yang dapat mereka pertimbangkan untuk dilakukan.
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Larangan terhadap pemindahan senjata nuklir, misalnya, atau menentang 
untuk membantu negara-negara lain dalam memperoleh senjata nuklir, adalah di 
antara tindakan yang dapat disetujui oleh negara-negara pemilik senjata nuklir 
dalam konteks NPT. Demikian juga, untuk negara-negara yang bergantung pada 
nuklir, tentu saja mungkin untuk mempertimbangkan larangan menggunakan atau 
mengancam untuk menggunakan senjata nuklir dan menentang untuk membantu, 
mendorong atau membujuk tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan 
keamanan masing-masing.

Efektivitas hukum internasional ditingkatkan oleh dua hukum yang saling 
melengkapi, yaitu “hukum keras” seperti perjanjian dan “hukum lunak” seperti 
resolusi Majelis Umum PBB dan deklarasi internasional. Di bidang perlucutan 
senjata, ada contoh Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, disingkat CTBT) yang mengatur negara-
negara yang belum mengesahkan Perjanjian tersebut masuk ke dalam perjanjian 
terpisah untuk bekerja sama dengan sistem pemantauan internasional. Dalam 
kasus TPNW, sejajar dengan upaya untuk mendapatkan peserta penandatanganan 
dan pengesahan lebih lanjut, akan lebih berguna jika membentuk sebuah badan 
komitmen sukarela oleh pihak-pihak yang tidak berpihak pada Perjanjian untuk 
mematuhi larangan khusus, dengan menetapkan hal ini dalam deklarasi kebijakan 
nasional.

Kita harus ingat bahwa TPNW tidak muncul secara terpisah dari NPT. Adalah 
Konferensi Peninjauan NPT pada tahun 2010 yang menyatakan – dengan dukungan 
dari negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan negara-negara yang bergantung 
pada nuklir – sebuah kesadaran baru tentang sifat tidak manusiawi dari penggunaan 
senjata nuklir, dan kesadaran inilah yang mempercepat momentum untuk sebuah 
perjanjian pelarangan.56 TPNW memberikan bentuk konkret kewajiban perlucutan 
senjata nuklir di bawah Pasal VI dari NPT dan mendorong pemenuhan itikad baik 
mereka.
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Pada bulan November 2017, Institut Perdamaian Toda yang saya dirikan untuk 
meneruskan warisan mentor saya, menyelenggarakan sebuah konferensi internasional 
di London dengan tema keamanan kooperatif. Konferensi ini membahas tantangan-
tantangan upaya perlucutan senjata nuklir, sebuah topik bahasan yang telah lama 
terhenti. Konferensi ini juga mempertimbangkan cara-cara agar NPT dan TPNW 
dapat saling melengkapi. Konferensi berikutnya yang akan diadakan di Tokyo pada 
bulan Februari akan mempertemukan para spesialis dari negara Jepang, Korea 

Di bawah Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW), negara-negara 

yang ikut serta di dalamnya tidak akan pernah melakukan:

(a) Mengembangkan, menguji, membuat, memanufaktur, jika tidak 

memperoleh, memiliki atau menyimpan senjata nuklir atau alat peledak 

nuklir lainnya;

(b) Mentransfer ke penerima mana pun senjata nuklir atau alat 

peledak nuklir lainnya atau mengendalikan senjata atau alat peledak 

tersebut secara langsung maupun tidak langsung;

(c) Menerima pengalihan atau kendali atas senjata nuklir atau alat 

peledak nuklir lainnya secara langsung maupun tidak langsung;

(d) Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata 

nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;

(e) Membantu, mendorong atau membujuk, dengan cara apa pun, 

kepada siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang dilarang 

Pihak Negara dalam Perjanjian ini;

(f) Mencari atau menerima bantuan apa pun, dengan cara apa 

pun, dari siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang dilarang 

Pihak Negara dalam Perjanjian ini;

(g) Mengizinkan penempatan, pemasangan atau penyebaran 

senjata nuklir apa pun atau alat peledak nuklir lainnya di dalam 

wilayahnya sendiri atau di tempat mana pun di bawah yurisdiksi atau 

kontrolnya.

TUJUH TINDAKAN YANG DILARANG OLEH TPNW
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Selatan, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk mengeksplorasi cara-cara memecah 
kebuntuan yang terjadi saat ini di seputar program senjata nuklir Korea Utara dan 
mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur Laut.

Dilatarbelakangi oleh kurangnya kemajuan dalam pengurangan senjata nuklir, 
modernisasi berkelanjutan dari persenjataan nuklir dan tantangan-tantangan 
proliferasi yang kritis, sekarang adalah waktunya untuk mencari sinergi antara 
memperkuat fondasi NPT dengan norma larangan yang secara jelas diuraikan 
dalam TPNW. Sinergi semacam ini dapat menciptakan jalan menuju sebuah masa 
depan yang tragedi penggunaan senjata nuklir tidak akan pernah terulang lagi.

Terkait dengan hal ini, saya sungguh berharap bahwa Jepang, sebagai satu-
satunya negara yang telah mengalami penggunaan senjata nuklir dalam perang, akan 
memimpin dalam meningkatkan kondisi perkembangan perlucutan senjata nuklir 
menuju Konferensi Peninjauan NPT pada tahun 2020. Jepang harus menggunakan 
kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi bulan Mei untuk berdiri di garis terdepan 
dari negara-negara yang bergantung pada nuklir dalam menyatakan kesiapannya 
untuk mempertimbangkan diri menjadi pendukung TPNW.

Dengan memparafrasakan kata-kata Colin Powell: Apakah Jepang memang 
berniat untuk menjadi negara yang menyetujui kemungkinan digunakannya lagi 
senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak bulan Agustus tahun 1945? Setelah 
mengalami sendiri betapa luar biasa mengerikannya senjata nuklir itu, Jepang tidak 
dapat berpaling dari tanggung jawab moralnya.

TPNW dipenuhi keinginan tulus para korban selamat dari Hiroshima dan 
Nagasaki yang menginginkan tidak ada negara yang akan dijadikan target serangan 
nuklir dan tidak ada negara yang akan pernah membuat keputusan untuk meluncurkan 
serangan nuklir. Hibakusha Setsuko Thurlow menggambarkan perasaannya 
terhadap pengadopsian Perjanjian tersebut sebagai berikut: “Ini juga meyakinkan 
kami bahwa diskusi yang kita lakukan terus-menerus tentang pengalaman kami, 
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yang menyakitkan untuk diingat, adalah hal 
yang benar untuk dilakukan dan tidak akan 
pernah sia-sia.”57

Tahun lalu, pada pertemuan komite 
persiapan pertama untuk Konferensi 
Peninjauan NPT tahun 2020, perwakilan dari 
Jepang menekankan: “Pengakuan terhadap 
konsekuensi dari penggunaan senjata nuklir 
mendukung semua pendekatan menuju 
sebuah dunia yang bebas dari senjata 
nuklir.”58 Sikap Jepang terhadap masalah ini 
harus selalu didasarkan pada semangat yang telah diwujudkan hibakusha – bahwa 
tidak ada orang lain yang akan pernah mengalami penderitaan seperti yang telah 
mereka alami.

Proposal lain yang ingin saya sampaikan untuk mendukung keuniversalan 
TPNW adalah mengenai berkembangnya mobilisasi solidaritas masyarakat sipil.

Pentingnya Perjanjian ini dapat ditemukan dalam isinya yang secara komprehensif 
melarang semua aspek senjata nuklir. Namun, catatan yang sama atau bahkan lebih 
besar ada pada fakta bahwa TPNW memasukkan peran dan partisipasi masyarakat 
sipil sebagai protagonis yang sangat penting, yang mendukung pelaksanaannya, 
tanpa membatasi hal ini hanya kepada negara dan organisasi internasional saja. 
Perjanjian ini menetapkan bahwa, di samping negara-negara yang belum bergabung, 
masyarakat sipil juga akan diundang untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam 
konferensi dua tahunan para pihak, dan konferensi peninjauan yang akan diadakan 
setiap enam tahun.

Ini adalah pengakuan atas pentingnya peran yang dimainkan oleh hibakusha 
dunia pada khususnya dan masyarakat sipil secara keseluruhan dalam pengadopsian 
Perjanjian tersebut. Pada saat yang sama, hal ini membuktikan bahwa pelarangan 

TPNW memasukkan 
peran dan partisipasi 
masyarakat sipil 
sebagai protagonis 
yang sangat penting, 
yang mendukung 
pelaksanaannya.
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dan penghapusan senjata nuklir memang merupakan upaya global bersama yang 
membutuhkan partisipasi semua negara, organisasi internasional, dan masyarakat 
sipil.

Pembukaan Perjanjian TPNW menekankan pentingnya pendidikan perdamaian 
dan perlucutan senjata. Ini adalah sebuah nilai yang berulang kali ditekankan 
oleh SGI dalam pernyataan masyarakat sipil pada konferensi perundingan 
dan di dalam kertas kerja yang diserahkan kepada konferensi tersebut.59 Kami 
yakin bahwa pendidikan perdamaian dan perlucutan senjata dapat memastikan 
warisan pengetahuan antargenerasi dari konsekuensi bencana besar kemanusiaan 
akibat penggunaan senjata nuklir apa pun. Pengetahuan dan pendidikan yang 
mempromosikan hal itu, membangun landasan bagi implementasi aktif TPNW oleh 
semua negara.

Untuk mendukung upaya mewujudkan awal berlakunya dan keuniversalan 
TPNW, tahun ini SGI akan meluncurkan Dekade Rakyat untuk Penghapusan 
Nuklir (People’s Decade for Nuclear Abolition) yang kedua. Ini akan didasarkan 
pada hasil kerja Dekade yang pertama, yang saya usulkan dalam sebuah proposal 
tentang menghidupkan kembali PBB yang dirilis pada bulan Agustus 2006. Dekade 
ini dimulai pada bulan September tahun 2007, saat memperingati hari jadi ke-50 
deklarasi penghapusan senjata nuklir yang diserukan oleh presiden Soka Gakkai 
yang kedua.

Selama Dekade yang pertama ini, untuk menyampaikan kengerian senjata nuklir 
dan perang, SGI yang berkolaborasi dengan ICAN, memproduksi DVD Testimonies 
of Hiroshima and Nagasaki: Women Speak Out for Peace (Kesaksian Hiroshima dan 
Nagasaki: Teriakan Perdamaian Wanita) dalam lima bahasa. Pameran “Everything 
You Treasure” telah diadakan di 81 kota di 19 negara. Selain itu, setelah SGI 
mengumpulkan 2,27 juta tanda tangan yang menyerukan diadakannya konvensi 
senjata nuklir dan hasilnya telah disampaikan pada Konferensi Peninjauan NPT 
tahun 2010, kami berkolaborasi dalam mengumpulkan 5,12 juta tanda tangan pada 
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tahun 2014 untuk kampanye Nuclear Zero (Nol Nuklir).

SGI juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi dalam mengadakan 
Pertemuan Puncak Kaum Muda Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir 
di Hiroshima pada bulan Agustus 2015. Kami berpartisipasi dalam konferensi 
internasional tentang dampak kemanusiaan senjata nuklir serta berbagai pertemuan 
dan sesi perundingan yang diadakan di bawah perlindungan PBB untuk memastikan 
bahwa suara dan keprihatinan masyarakat sipil dapat terwakili.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, SGI telah bekerja untuk memastikan bahwa 
sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi tetap menjadi pusat wacana perlucutan 
senjata. Kami menyerukan perlunya perundingan atas perjanjian yang mengikat 
secara hukum, yang melarang senjata nuklir dalam semua fase dan aspeknya, yang 
berakar dari keinginan rakyat biasa untuk sebuah dunia yang bebas dari senjata 
nuklir.

Ketika Dekade Rakyat untuk Penghapusan Nuklir yang pertama difokuskan 
untuk mewujudkan instrumen yang mengikat secara hukum tentang pelarangan 
senjata nuklir, pada Dekade yang kedua akan menampilkan peningkatan fokus pada 
pendidikan perdamaian dan perlucutan senjata dalam upaya untuk membuat TPNW 
dikenal secara universal dan mempengaruhi transformasi dunia nyata berdasarkan 
hal itu. Hal ini berarti menyalurkan suara masyarakat dunia dalam mendukung 
Perjanjian dan mempromosikan proses konkret yang akan mempercepat proses 
gerakan ini untuk menghapus senjata nuklir secara lengkap.

Walikota untuk Perdamaian kini telah meliputi lebih dari 7.500 kota di 162 
negara dan wilayah territorial. Ini menunjukkan banyaknya suara-suara yang 
menyerukan sebuah dunia tanpa senjata nuklir termasuk, yang penting, negara-
negara yang memiliki senjata nuklir dan negara-negara yang bergantung pada 
nuklir. Selain itu, koalisi ICAN dari organisasi masyarakat sipil sekarang terdiri 
dari 468 organisasi di seluruh dunia.
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Untuk mempromosikan keuniversalan TPNW, selain upaya yang telah 
dilakukan masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi semakin banyak negara, 
adalah penting agar dukungan berskala global untuk TPNW tetap dibuat agar terus 
bisa terlihat. Mungkin akan efektif, misalnya, untuk berkolaborasi dengan ICAN, 
Walikota untuk Perdamaian dan pihak-pihak lainnya membuat peta dunia tempat 
pemerintahan kota yang mendukung Perjanjian ini ditampilkan dengan warna biru, 
warna PBB, dan untuk mempublikasikan secara luas suara-suara masyarakat sipil 
yang mendukung Perjanjian ini dan menyuarakannya ke lokasi tempat PBB atau 
konferensi perlucutan senjata lainnya diadakan.

Demikian juga, upaya-upaya harus dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak 
dukungan dari berbagai kelompok, seperti komunitas ilmiah dan agama, wanita dan 
pemuda. Masyarakat sipil harus terus mendesak negara-negara untuk berpartisipasi 
dalam Perjanjian dan, setelah pemberlakuannya, mendorong negara-negara yang 

Walikota untuk Perdamaian (Mayors for Peace) adalah sebuah 

organisasi internasional dari kota-kota di seluruh dunia yang 

didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian. Didirikan oleh 

Walikota Hiroshima, Takeshi Araki, pada tanggal 24 Juni 1982, di Sesi 

Khusus PBB tentang Perlucutan Senjata Kedua yang diadakan di 

Markas Besar PBB di New York. Proposal Walikota Araki tumbuh dari 

kemarahan atas kematian sekitar 140.000 orang dalam pengeboman 

atom Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Organisasi yang lahir dari 

proposal ini menawarkan kota-kota suatu cara yang melampaui batas 

negara untuk bekerja sama dalam mendorong penghapusan senjata 

nuklir. Sejak organisasi ini dibentuk, walikota Hiroshima dan Nagasaki 

terus menghimbau para pemimpin pemerintahan kota di seluruh dunia 

untuk mendukung visi Walikota untuk Perdamaian. Saat ini, ada 7.536 

kota penandatangan dari 162 negara dan wilayah di seluruh dunia.

WALIKOTA UNTUK PERDAMAIAN
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belum bergabung untuk menghadiri pertemuan negara-negara yang sudah ikut 
ambil bagian dan konferensi peninjauan dalam kapasitas sebagai pengamat.

Sebelumnya, saya mengacu pada simulasi latihan militer yang dilakukan di 
tengah-tengah Perang Dingin dengan peta dunia yang berubah menjadi lautan 
berwarna merah tanda kehancuran. Kami, masyarakat dunia, sudah tak bisa lagi 
menoleransi keadaan saat kengerian akibat saling menembakkan senjata nuklir 
mungkin saja bisa terjadi. Bobot dari keinginan populer yang mendunia ini perlu 
ditunjukkan dengan jelas untuk menggerakkan seluruh dunia ke arah penghapusan 
penggunaan senjata nuklir.

Dalam pidatonya saat menerima Hadiah Nobel Perdamaian, Setsuko Thurlow 
menyatakan:

Saat saya masih seorang gadis berusia 13 tahun, terjebak di antara puing-
puing yang membara, saya terus mendorong. Saya terus bergerak menuju 
ke arah cahaya. Kemudian, saya selamat. Cahaya kita sekarang adalah 
perjanjian pelarangan…

Tak peduli rintangan apa pun yang kita hadapi, kita akan terus bergerak dan 
terus mendorong dan terus membagikan cahaya ini ke orang lain. Ini adalah 
keinginan besar dan komitmen kami demi kelangsungan hidup dunia kita 
yang berharga ini.60

Dari fondasi jaringan global yang telah dibangun oleh ICAN, Walikota untuk 
Perdamaian dan pihak-pihak lainnya, kita perlu menunjukkan keinginan populer di 
seluruh dunia untuk penghapusan senjata nuklir. Bobot keinginan populer ini pada 
akhirnya akan menghasilkan sebuah perubahan kebijakan oleh negara-negara yang 
memiliki senjata nuklir dan yang bergantung pada nuklir, sehingga akhirnya akan 
mengakhiri era penggunaannya. Itulah yang saya percayai dan yakini dengan tulus.
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AKSES PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK MIGRAN

Area tematik kedua yang ingin saya bicarakan adalah hak asasi manusia. Di sini, 
proposal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perbaikan kondisi 
untuk para pengungsi dan anak-anak migran.

Pada saat ini, pekerjaan sedang berlangsung di PBB menuju pengadopsian 
dua perjanjian pada akhir tahun 2018: sebuah perjanjian sedunia (global compact) 
untuk migrasi dan satu lagi untuk para pengungsi. Saya ingin mendesak bahwa 
hak asasi manusia diidentifikasi sebagai benang yang menghubungkan masing-
masing elemen individu dalam perjanjian ini, dan bahwa komunitas internasional 
menjamin peluang pendidikan bagi para pengungsi dan anak-anak migran sebagai 
tujuan prioritas dan komitmen bersama.

Saat ini ada 65,6 juta orang di dunia yang dipaksa pindah, dan lebih dari 
setengah pengungsi dunia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.61 Demikian 
juga, banyak anak-anak imigran yang menderita perlakuan buruk sebagai akibat 
dari prasangka dan diskriminasi.

Anak-anak migran yang telah terpisah dari orang tua atau wali mereka, 
menghadapi situasi yang sangat serius. Menurut laporan UNICEF tahun 2017 yang 
mencakup tahun 2015 dan 2016, jumlah mereka meningkat hampir lima kali lipat 
sejak tahun 2010, menjadi lebih dari 300.000 anak-anak yang tidak didampingi dan 
terpisah di 80 negara.62

Sejalan dengan judul laporan UNICEF, “A child is a child” (Seorang anak 
adalah seorang anak), hak dan martabat semua anak harus sama-sama dilindungi 
tanpa memandang status mereka sebagai pengungsi atau migran. Ini adalah prinsip 
dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak PBB.
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Pentingnya memperbaiki kondisi untuk 
anak-anak berulang kali dicatat di dalam 
Deklarasi New York yang diadopsi di KTT 
PBB untuk Pengungsi dan Migran pada 
tahun 2016. Isinya menyatakan, “Kami akan 
melindungi hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar dari semua pengungsi dan anak-anak 
migran, terlepas dari apa pun status mereka, 
dan memberikan pertimbangan utama 
setiap saat demi kepentingan terbaik anak 
tersebut.”63 Deklarasi ini juga menyatakan 
tekad untuk “memastikan bahwa semua 
anak dapat menerima pendidikan dalam 
beberapa bulan setelah kedatangan mereka”64 di negara-negara penerima.

Untuk memberikan bentuk konkret pada tekad ini, kedua perjanjian sedunia 
tersebut harus memasukkan komitmen negara untuk memberlakukan kebijakan 
yang memastikan semua anak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan. 
Selain itu, kerangka kerja harus ditetapkan dengan cara negara-negara yang hanya 
menerima sejumlah kecil pengungsi dan migran, memberikan berbagai bentuk 
dukungan kepada negara-negara yang menerima pengungsi dan migran dalam 
jumlah yang lebih besar.

Seperti yang ditekankan di dalam Deklarasi New York, akses terhadap 
pendidikan tidak hanya menawarkan perlindungan dasar untuk anak-anak dalam 
situasi yang merugikan, tetapi juga dapat berfungsi untuk menanamkan harapan 
bagi masa depan di antara para anggota generasi yang lebih muda.

Yusra Mardini, seorang pengungsi dan atlet dari Suriah yang ditunjuk sebagai 
Duta Persahabatan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations 
High Commissioner for Refugees, disingkat UNHCR) pada tahun 2017, telah 

Hak dan martabat 
semua anak 
harus sama-sama 
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mereka sebagai 
pengungsi atau 
migran.
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menyatakan: “Dengan makanan untuk perut kami, para pengungsi dapat bertahan 
hidup. Namun, hanya ketika jiwa mereka diberi makanan, mereka baru dapat 
berkembang.”65

Perahu yang membawa Yusra dan para pengungsi lainnya rusak di antara Turki 
dan Lesbos, sebuah pulau di Yunani, selama perjalanan panjang dari tanah air 
mereka yang dilanda perang. Dia dan saudara perempuannya melompat ke laut 
untuk menarik perahu tersebut ke tempat yang aman, berenang selama berjam-jam, 
dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan 20 penumpang lainnya. 
Setelah akhirnya tiba di Jerman, dia dilatih sebagai perenang, menjadi anggota 
Tim Olimpiade Pengungsi pertama di Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016. Dia 
sekarang menjadi mahasiswa di Jerman dan terus berlatih dengan harapan untuk 
bisa ikut berkompetisi di Olimpiade Tokyo tahun 2020 nanti.

Yusra menegaskan: “Para pengungsi hanyalah orang-orang normal yang hidup 
melewati situasi yang traumatis dan menghancurkan, yang mampu melakukan hal-
hal luar biasa jika diberikan kesempatan.”66

Melebihi segalanya, saya percaya hanya pendidikan yang akan menciptakan 
kesempatan itu.

Saya juga sungguh berharap bahwa pengalaman pendidikan yang sangat 
penting bagi masa depan anak-anak pengungsi akan menjalar ke anak-anak yang 
belajar bersama mereka di komunitas-komunitas negara tuan rumah, sehingga 
menumbuhkan semangat hidup saling berdampingan yang kuat.

Di sini, pengalaman Direktur Eksekutif ICAN, Beatrice Fihn, yang berkaca 
pada masa kecilnya di Swedia, masih relevan:

Saya tumbuh di sebuah komunitas dengan banyak imigran. Saat saya 
berusia tujuh tahun, sekolah saya secara mendadak mendapatkan gelombang 
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tambahan anak-anak dari Balkan. Mereka semua telah melewati pengalaman 
yang mengerikan... Saya juga memiliki teman-teman yang orang tuanya 
bermigrasi dari Somalia yang dilanda kekeringan. Bertemu mereka dan 
mendengarkan kisah mereka, lalu bertemu dengan orang tua mereka yang 
telah benar-benar mengalami pengalaman-pengalaman tersebut membuat 
saya menyadari konflik dan krisis yang telah terjadi di negara lain.67

Semua perjumpaan dengan para pengungsi dan anak-anak migran dari seluruh 
dunia ini menjadi sebuah faktor pendorong dalam pekerjaannya untuk menangani 
masalah-masalah global yang krusial.

UNHCR memberikan advokasi untuk integrasi para pengungsi ke dalam 
sistem pendidikan nasional. Persahabatan yang berkembang di antara anak-anak 
di sekolah dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperdalam pertukaran 
di tingkatan keluarga dengan keluarga, dan dengan komunitas tuan rumah secara 
keseluruhan. Di samping sistem sekolah, latar pendidikan non-formal menawarkan 
kesempatan belajar yang penting bagi anak-anak pengungsi, dan SGI akan bekerja 
secara aktif berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya untuk mendukung 
inisiatif seperti itu.

HAK ASASI MANUSIA PARA LANSIA

Berikutnya, saya ingin membahas hak asasi para lansia, sebuah isu mendesak 
yang dihadapi masyarakat kontemporer.

Menurut PBB, ada lebih dari 900 juta orang berusia 60 tahun atau lebih yang 
hidup di dunia saat ini dan angka ini diperkirakan akan mencapai 1,4 miliar pada 
tahun 2030.68 Banyak pemerintah, terutama di negara-negara maju, berjuang untuk 
menanggapi perubahan tiba-tiba di dalam struktur sosial yang disebabkan oleh 
penurunan tingkat kelahiran dengan cepat dan demografi orang lansia.
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Ini adalah salah satu masalah yang dibahas pada sesi ke-8 dari Kelompok Kerja 
Terbuka tentang Penuaan yang diadakan di PBB pada bulan Juli 2017. Seperti 
yang telah diketahui, kenikmatan semua hak asasi manusia akan berkurang seiring 
dengan bertambahnya usia, terlepas dari deklarasi di dalam Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat 
dan hak; hal ini disebabkan karena pandangan negatif bahwa para lansia dianggap 
kurang produktif, kurang bernilai bagi masyarakat, menjadi beban ekonomi, dan 
beban bagi generasi yang lebih muda. Para peserta sepakat bahwa diskriminasi 
struktural dan prasangka ini bisa mengarah pada pengucilan sosial terhadap para 
lansia dan hal ini harus diberantas.

Kebutuhan untuk melindungi hak asasi orang lansia dibahas di dalam sebuah 
rancangan resolusi yang diajukan oleh Argentina ke Majelis Umum PBB pada tahun 
1948, tak lama sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi di Paris. 
Namun, hak asasi para lansia tidak menarik minat pemerintah selama bertahun-
tahun; wacana internasional tentang masalah ini hanya mulai berkembang dengan 
sungguh-sungguh sejak Sidang Dunia Wina tentang Penuaan yang diadakan pada 
tahun 1982. Wacana tersebut menghasilkan pengadopsian lima Prinsip PBB untuk 
Lansia pada tahun 1991, yang terdiri dari kemandirian, partisipasi, perawatan, 
pemenuhan diri, dan martabat. Sementara kemandirian (menghormati keinginan 
individu), perawatan (menjaga kesehatan dan kehidupan sehari-hari) dan martabat 
(memastikan perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan) tentu saja merupakan 
hak inti dari para lansia, hal yang penting untuk diingat adalah saat mereka hidup 
mandiri, itu hanyalah titik awal dari perjuangan ini.

Saya diingatkan di sini tentang dialog yang saya lakukan dengan Dr. Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, Presiden Bersama dari Club of Rome. Salah satu topik yang 
kami diskusikan adalah bagaimana menghadirkan arti tujuan hidup dan pemenuhan 
diri ke dalam kehidupan para lansia. Berdasarkan pengalamannya, Dr. Weizsäcker 
menekankan bahwa akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan untuk 
menciptakan kondisi yang memungkinkan para lansia dapat terus bekerja jika hal 
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itulah yang mereka inginkan.69

Saya sangat setuju dengan pendapatnya; saya yakin sekali bahwa bisa 
berkontribusi lewat suatu cara untuk kebahagiaan orang lain dan dunia, baik itu 
melalui pekerjaan atau dalam kapasitas lainnya, akan membawa perasaan sukacita 
dan pemenuhan dalam hidup. Dalam pengertian itu, dua Prinsip PBB lainnya – 
partisipasi dan pemenuhan diri – sangat diperlukan agar para lansia dapat mengalami 
arti dan kepuasan dalam hidup mereka.

Diperlakukan dengan baik tentu saja penting bagi pengalaman martabat 
seseorang. Namun yang lebih penting lagi adalah dipandang oleh orang lain sebagai 
sumber dukungan spiritual yang tak tergantikan. Hal inilah yang membawa martabat 
kita ke kilau yang lebih terang. Arti ikatan ini tetap tidak akan berubah bahkan oleh 
penyakit serius atau saat bergantung pada orang lain untuk perawatan. Dikelilingi 
orang-orang yang mendapatkan sukacita dan kebahagiaan dari kehadiran Anda 
adalah sumber dari martabat itu sendiri.

Tiga tahun lalu, Soka Gakkai di Jepang meluncurkan pameran “Hope and 
the Culture of Peace” (Harapan dan Budaya Damai), yang berusaha untuk 
menghilangkan gambaran negatif tentang penuaan dengan menghadirkan kisah-
kisah para lansia yang secara aktif berkontribusi untuk kesejahteraan kaum muda 
dan masyarakat secara keseluruhan. Pameran itu mendesak terciptanya sebuah 
budaya damai dan lingkungan masyarakat yang menghargai pengalaman dan 
kearifan yang kaya dari para lansia.

Seperti yang ditekankan pada Sidang Dunia Kedua tentang Penuaan (2002) 
dan kemudian oleh Kelompok Kerja Terbuka tentang Penuaan (2017), melindungi 
hak asasi manusia para lansia adalah bagian integral dari terciptanya budaya hak 
asasi manusia yang menghormati orang-orang dari segala usia dan tidak akan 
membiarkan bentuk diskriminasi apa pun.
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Kebutuhan akan instrumen hukum internasional bagi perlindungan hak-hak 
para lansia ada di antara sekian banyak topik yang dibahas dalam Kelompok Kerja 
Terbuka tentang Penuaan, dan dalam kasus ini, saya sungguh berharap akan ada 
perundingan sebuah perjanjian yang dimulai lebih awal mengenai hak-hak para 
lansia. Saya juga ingin mengusulkan bahwa Sidang Dunia Ketiga tentang Penuaan 
diadakan di Jepang, tempat penambahan populasi lansia lebih cepat daripada negara 
di mana pun di dunia.

Deklarasi Politik dan Rencana Kerja Internasional Madrid tentang Penuaan 
yang disepakati pada Sidang Dunia Kedua tentang Penuaan menekankan bahwa 
pengalaman dan sumber daya para lansia dapat menjadi “sebuah aset dalam 
pertumbuhan masyarakat yang matang, terintegrasi sepenuhnya, dan manusiawi”,70 
dan bahwa, selain peran mereka sebagai pemimpin di dalam keluarga dan komunitas, 

Pameran “Hope and the Culture of Peace” (Harapan dan Budaya Damai), Tokyo, Jepang,
November 2015.

@
Seikyo Shim
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mereka dapat berkontribusi secara positif 
untuk mengatasi keadaan darurat, serta 
menggalakkan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ini sebenarnya telah menjadi pengalaman 
Jepang dalam upaya rekonstruksi setelah 
terjadinya gempa bumi Tohoku pada tanggal 
11 Maret 2011. Kerangka Kerja Sendai 
untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 
2015–2030 yang diadopsi pada Konferensi 
Dunia PBB yang Ketiga tentang masalah ini 
menggambarkan bagaimana partisipasi para 
lansia sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajemen risiko bencana 
masyarakat.71

Sebuah perjanjian atas hak-hak para lansia harus berdasarkan pada Prinsip-
Prinsip PBB yang disebutkan di atas. Lebih lanjut lagi, perjanjian itu harus 
mencakup ketentuan-ketentuan yang dikenal sebagai “penuaan di tempat”, yang 
orang-orangnya dimungkinkan untuk terus hidup dengan martabat dan arti tujuan 
hidup dalam komunitas lama yang biasa mereka tinggali.

Berbagi kisah pribadi dalam mengatasi kesulitan hidup yang tak terhindarkan 
adalah aspek utama dari aktivitas keimanan SGI. Organisasi SGI di setiap negara 
secara aktif bekerja menciptakan ruang untuk kegiatan ini. Banyak anggota lansia 
yang telah membangkitkan api keberanian dan harapan di hati para generasi muda 
melalui kata-kata mereka yang membawa bobot unik dari pengalaman hidup yang 
mendalam.

Pada tahun 1988, tiga tahun sebelum Prinsip-Prinsip PBB untuk Lansia 
diadopsi, saya mengusulkan agar kelompok Soka Gakkai yang terdiri dari anggota 
kami yang telah sepuh dinamakan sebagai Grup Banyak Pusaka. Satu bab dari 

Saya sungguh 
berharap akan ada 
perundingan sebuah 
perjanjian yang 
dimulai lebih awal 
mengenai hak-hak 
para lansia.



76

Sutra Bunga Teratai menggambarkan munculnya Menara Pusaka yang sangat besar 
yang dihiasi dengan permata dan bebatuan berharga yang tak terhitung jumlahnya. 
Seorang Buddha bernama Buddha Banyak Pusaka (Prabhutaratna) muncul di dalam 
menara ini dan bersaksi tentang kebenaran ajaran Sakyamuni bahwa semua orang 
memiliki martabat bawaan. Dengan pemikiran inilah, saya mengusulkan nama ini 
untuk teman-teman saya yang terkasih, yang telah mengumpulkan pengalaman 
tak ternilai dalam kehidupan dan keimanan. Setelah pembentukan Grup Banyak 
Pusaka, grup-grup di daerah-daerah tertentu di Jepang juga dibentuk, termasuk 
Grup Pusaka Rentang Hidup di Tokyo dan Grup Pusaka Emas di Kansai. Sekarang 
ada grup yang serupa di seluruh dunia, seperti Grup Musim Gugur Keemasan di 
Jerman dan Grup Intan di Australia.

Sahabat-sahabat kami yang telah sepuh benar-benar adalah pusaka, baik dalam 
organisasi Buddhis kami maupun dalam komunitas mereka masing-masing. 
Mereka telah menceritakan kisah-kisah ketika mereka menghadapi dan melampaui 
penderitaan tak terelakkan yang dalam Buddhisme disebut sebagai penderitaan 
kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, melalui praktik keimanan mereka. 
Mereka juga memainkan peran yang tak ternilai dalam mengabadikan warisan 
spiritual kegiatan perdamaian SGI ketika mereka berbagi pengalaman tentang 
perang, termasuk pengalaman sebagai korban yang selamat dari bom atom. Mereka 
juga telah membantu mempertahankan jaringan saling mendukung dan saling 
memberikan dorongan semangat dalam proses pemulihan dari bencana lewat 
pengetahuan mendalam mereka tentang sejarah komunitas dan hubungan manusia 
di sana.

SGI akan terus menggalakkan kegiatan berbagi kisah-kisah pribadi ini, untuk 
menyampaikan pelajaran kehidupan, perang, dan bencana kepada generasi 
mendatang. Untuk tujuan ini, kami akan bergabung dengan organisasi-organisasi 
berbasis iman lainnya untuk menyelenggarakan simposium yang bertujuan 
membangkitkan etos baru di dalam masyarakat untuk melindungi hak dan martabat 
para lansia.
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PEMERINTAH LOKAL BERSATU UNTUK AKSI IKLIM

Area tematis ketiga dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana 
mengatalisasi momentum untuk memenuhi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
PBB (Sustainable Development Goals, disingkat SDGs) yang berhubungan dengan 
tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan perubahan iklim. 
Di antara semua ini, telah ada kemajuan penting dalam membangun struktur kerja 
sama internasional demi memerangi perubahan iklim.

November lalu, Suriah, negara terakhir yang bergabung dengan Kesepakatan 
Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim, menyerahkan instrumen 
pengesahannya kepada PBB. Meskipun pengumuman Amerika Serikat yang 
memutuskan untuk mundur tetap menjadi perhatian, struktur dasar yang membuat 
semua negara dapat berkolaborasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tetap 
tidak mengalami perubahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tempat di dunia ini yang telah mengalami 
kejadian cuaca ekstrem, menjadikannya kenyataan bahwa tidak ada tempat di Bumi 
yang aman dari ancaman seperti itu. Kami telah melihat peningkatan dramatis 
dalam jumlah pengungsi yang terusir dari rumah mereka akibat kerusakan karena 
kekeringan, banjir, dan naiknya permukaan air laut. Perkiraan menggambarkan 
bahwa jumlah migran karena lingkungan bisa mencapai sebanyak satu miliar orang 
pada tahun 2050, jika tren pemanasan global yang terjadi saat ini terus berlanjut.72

Kesepakatan Paris menawarkan sebuah jalan untuk menjaga penghidupan dan 
martabat umat manusia dari ancaman-ancaman tersebut. Hal ini juga berfungsi 
sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat berkelanjutan yang dapat kita 
teruskan ke generasi mendatang. Menurut ketentuan Kesepakatan Paris, tidak ada 
negara yang dapat mundur sebelum empat tahun berlalu sejak masa berlakunya 
perjanjian ini, yaitu sebelum bulan November tahun 2020. Amerika Serikat sangat 
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diharapkan akan tetap ikut ambil bagian dan 
akan bekerja sama dengan negara-negara 
lainnya agar tujuan perjanjian ini dapat 
tercapai.

Memerangi perubahan iklim tentu 
merupakan sebuah tantangan yang sulit; 
namun saya menaruh harapan terhadap 
inisiatif ambisius yang dilakukan oleh dan di 
antara para pemerintah setempat. Salah satu 
contohnya adalah resolusi yang diadopsi 

tahun lalu di Konferensi Walikota Amerika Serikat dengan lebih dari 250 walikota 
berkomitmen untuk mendapatkan 100 persen kebutuhan energi kota mereka dari 
sumber energi terbarukan pada tahun 2035.73 Di Eropa, kota Paris berencana hanya 
mengizinkan kendaraan listrik berjalan di kota pada tahun 2030,74 sedangkan kota 
Stockholm telah menetapkan tujuan menjadi kota yang bebas bahan bakar fosil 
pada tahun 2040.75 Selanjutnya, pada bulan Juni tahun lalu, 140 walikota mewakili 
kota-kota besar di dunia mengeluarkan Deklarasi Montréal yang menyatakan 
tekad mereka untuk menerapkan Kesepakatan Paris terlepas dari konteks politik 
internasional.76

Contoh-contoh ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kota-kota dapat secara 
aktif mengambil tindakan efektif di bidang yang dipersepsi oleh pemerintah 
pusatnya bertentangan dengan kepentingan nasional sehingga tidak mengambil 
tindakan untuk menangani risiko bersama. Para walikota mengakui bahwa dengan 
mendukung penerapan Kesepakatan Paris akan memberikan kontribusi langsung 
kepada perlindungan bagi warga mereka.

Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup Jerman telah menjadi pemimpin 
dalam membangun kemitraan aksi iklim di antara pemerintahan-pemerintahan 
kota di dalam Uni Eropa, sebuah contoh upaya untuk berbagi praktik terbaik dan 

Saya mengusulkan 
pembentukan sebuah 
jaringan pemerintah 
lokal untuk aksi 
iklim antara Jepang 
dan Tiongkok.
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pelajaran yang telah didapatkannya. Ada kebutuhan mendesak untuk merancang 
kerangka kerja sama yang serupa di kawasan Asia Timur Laut, yang bertanggung 
jawab atas volume besar emisi gas rumah kaca. Maka dari itu, saya mengusulkan 
pembentukan sebuah jaringan pemerintah lokal untuk aksi iklim antara Jepang 
dan Tiongkok, yang bersama-sama telah menghasilkan sepertiga dari emisi gas 
penangkap panas global.77

Di Jepang, rencana aksi progresif yang dirancang untuk memerangi perubahan 
iklim sedang diterapkan di dalam pemerintahan kota yang ditetapkan sebagai 
“Kota Masa Depan” dan “Kota Model Ramah Lingkungan.” Di Tiongkok, negara 
pemasang kapasitas tenaga surya teratas di dunia, sumber energi terbarukan sedang 
diadopsi secara luas di banyak komunitas.

Salah satu cara yang memungkinkan dimulainya proses pembentukan jaringan 
pemerintah lokal Jepang-Tiongkok untuk aksi iklim seperti ini adalah dengan 
mendorong pemerintahan-pemerintahan kota yang telah secara aktif menanggapi 
perubahan iklim di kedua negara tersebut untuk berpartisipasi dalam inisiatif 
“Climate Neutral Now” yang diluncurkan PBB pada tahun 2015.

Kemitraan untuk perlindungan lingkungan hidup telah dibentuk antara Tokyo 
dan Beijing, Kobe dan Tianjin, begitu juga dengan Kitakyushu dan Dalian. Dengan 
semakin memupuk aksi kerja sama di antara otoritas lokal di bidang-bidang seperti 
kolaborasi teknologi, saling berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, kedua negara 
ini dapat menciptakan fondasi untuk membangun kerangka kerja regional yang 
lebih luas.

Saat ini, jumlah orang yang melakukan perjalanan antara Jepang dan Tiongkok 
telah mencapai hampir 9 juta orang per tahun78 dan perjanjian kota kembar 
saat ini total telah berjumlah 363.79 Ketika saya mengeluarkan sebuah proposal 
untuk normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok pada bulan 
September tahun 1968, hampir setengah abad yang lalu, ketegangan antara kedua 



80

negara bahkan dapat mengancam hubungan perdagangan kecil di antara mereka. 
Hanya membicarakan tentang persahabatan bilateral saja bisa memancing kritikan 
yang pedas. Dari sudut pandang hari ini, situasi saat itu sulit dibayangkan. Inilah 
konteks ketika saya membuat pernyataan berikut ke lebih dari 10.000 siswa:

Ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum normalisasi 
hubungan dapat diwujudkan secara utuh... Ini semua adalah masalah-
masalah yang kompleks, penuh dengan kesulitan. Masalah-masalah itu 
tidak dapat diselesaikan tanpa rasa saling pengertian dan kepercayaan yang 
mendalam di antara kedua negara dan yang paling penting, aspirasi bersama 
untuk perdamaian.

“Climate Neutral Now” adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan 

oleh Kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Inisiatif 

ini mewakili komunitas organisasi-organisasi di seluruh dunia yang 

berkomitmen untuk mewujudkan iklim netral pada paruh kedua abad 

ke-21. Berpusat di sekitar tiga aksi, yakni “Mengukur, Mengurangi, dan 

Mengimbangi,” inisiatif ini mendorong orang-orang dan perusahaan di 

seluruh dunia untuk menghitung jejak iklim mereka, menurunkan tingkat 

emisi gas rumah kaca sebanyak mungkin, dan mengimbangi apa 

yang tidak dapat dikurangi berdasarkan Sertifikat Pengurangan Emisi 

PBB (CERs). Sekretariat Perubahan Iklim PBB mengundang organisasi 

untuk mengambil Ikrar Climate Neutral Now, bergabung dengan 

perusahaan-perusahaan dan pemerintahan-pemerintahan yang terus 

bertambah dalam gerakan pengurangan emisi dan berkontribusi untuk 

mempercepat kemajuan global menuju iklim netral di masa depan. 

Inisiatif ini dimulai sebagai hasil dari Kesepakatan Paris tahun 2015, 

sebuah perjanjian global yang bertujuan memerangi perubahan iklim.

INISIATIF “CLIMATE NEUTRAL NOW”
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Baik sebagai negara maupun perorangan yang, dalam masyarakat 
internasional saat ini, terlibat secara murni dalam pengejaran keuntungan 
pribadi sudah tidak dapat lagi diterima. Tentunya dengan mengadopsi sebuah 
sudut pandang global yang luas dan berusaha untuk berkontribusi terhadap 
perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan budaya, kita akan membuktikan 
berharga tidaknya kita sebagai manusia di abad mendatang.80

Dalam setengah abad terakhir, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar 
Jepang, dan Jepang telah menjadi mitra dagang terbesar kedua Tiongkok setelah 
Amerika Serikat. Di bidang pendidikan, universitas-universitas di Tiongkok 
sekarang mewakili jumlah mitra pertukaran akademik terbesar lembaga pendidikan 
Jepang. Pada tahun 1975, Universitas Soka yang saya dirikan menyambut 
kedatangan mahasiswa Tiongkok yang disponsori negara untuk belajar di Jepang 

Dr. Ikeda (penulis) menyerukan normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok, 
Tokyo, Jepang, September 1968

@
Seikyo Shim

bun
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setelah normalisasi hubungan bilateral. Ini merupakan institut pendidikan tinggi 
pertama Jepang yang menerima mahasiswa Tiongkok. Saat ini sudah ada lebih dari 
4.400 perjanjian pertukaran akademik antara universitas Tiongkok dan Jepang.81

Pada tahun 1979, setahun setelah penandatanganan Perjanjian Damai dan 
Persahabatan antara Tiongkok-Jepang, sebuah program pertukaran persahabatan 
kaum muda Jepang-Tiongkok diluncurkan, memberikan generasi muda 
kesempatan tahunan untuk memperdalam persahabatan dan rasa saling pengertian. 
Pada tingkatan akar rumput, Soka Gakkai mengirimkan delegasi pemudanya ke 
Tiongkok untuk pertama kalinya pada tahun 1979 dan terus melakukan pertukaran 
tersebut hingga saat ini. Pada tahun 1985, organisasi kami dan Federasi Pemuda 
Seluruh Tiongkok menandatangani sebuah perjanjian pertukaran yang program 
pertukaran regulernya terus berlanjut hingga kini. Program terbaru pertukaran 
tersebut berlangsung pada bulan November 2017, ketika sebuah delegasi generasi 
muda Soka Gakkai mengunjungi Tiongkok, meningkatkan hubungan antara kedua 
negara.

Dengan semua cara ini, pertukaran bilateral telah meningkat secara substansial, 
dan kerja sama dalam berbagai bidang telah diperkuat.

Tahun ini menandai peringatan penandatanganan Perjanjian Damai dan 
Persahabatan antara Jepang dan Tiongkok yang ke-40. Hal ini memberikan 
kesempatan yang penuh harapan untuk membangun kerja sama jangka panjang 
antara kedua negara dan untuk membentuk ikatan yang lebih kuat. Cara terbaik 
untuk melakukan ini adalah melalui aksi solidaritas dalam melayani kepentingan 
Bumi dan umat manusia.

Aksi iklim dan pembangunan kota-kota berkelanjutan merupakan tantangan 
kritis untuk mencapai SDGs. Jadi, saya sangat berharap bahwa Tiongkok dan 
Jepang akan bekerja sama untuk memobilisasi kekuatan dan semangat inovatif 
dari generasi muda, menemukan solusi untuk tantangan-tantangan ini, dan menjadi 
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model untuk Asia Timur Laut dan seluruh dunia.
 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: KUNCI UNTUK MENYELESAIKAN 
TANTANGAN GLOBAL

Yang terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan tentang kesetaraan gender, 
serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan karena ini ada hubungannya 
dengan SDGs.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan tidak boleh dianggap hanya sebagai salah 
satu dari 17 SDGs, tetapi harus diakui sebagai kunci untuk mempercepat kemajuan 
menuju pencapaian keseluruhan sasaran spektrum. Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
Direktur Eksekutif UN Women, organisasi utama untuk kesetaraan gender, membuat 
pernyataan berikut untuk Dewan Keamanan PBB pada bulan Oktober tahun 2017:

Agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan menjadi semakin penting 
dalam proses perumusan kebijakan global, dan sekarang ini telah menjadi 
pilar penting dalam urusan global.82

Pembukaan Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW) menyatakan bahwa 
partisipasi yang setara dari perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sangat 
diperlukan untuk mendapatkan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Hal 
ini juga membutuhkan dukungan dan penguatan partisipasi perempuan yang efektif 
di bidang perlucutan senjata nuklir. Partisipasi perempuan dalam resolusi konflik 
dan pembangunan perdamaian telah berkembang sejak pengadopsian Resolusi 
1325 oleh Dewan Keamanan pada tahun 2000, dan TPNW sekarang secara eksplisit 
menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam perlucutan senjata serta dalam 
penyusunan kembali kebijakan keamanan nasional.

Kesadaran akan pentingnya memasukkan sudut pandang perempuan dalam 
proses menjawab tantangan global, tidak hanya terbatas pada perdamaian dan 
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resolusi konflik saja. Kerangka Kerja 
Sendai yang diluncurkan pada tahun 2015 
pada Konferensi Dunia PBB Ketiga tentang 
Pengurangan Risiko Bencana mencatat 
bahwa pemberdayaan perempuan dalam 
persiapan bencana adalah sangat penting 
untuk meningkatkan ketahanan. Baru-baru 
ini, Konferensi Para Pihak tahunan dari 
Kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB 
(COP 23) yang diadakan di Jerman pada 
bulan November tahun 2017, mengadopsi 
Rencana Kerja Gender. Langkah-langkah 
ini adalah bukti pengakuan internasional 
yang muncul bahwa partisipasi perempuan 
adalah kunci untuk aksi iklim yang efektif.

Di sini saya ingin mengusulkan agar PBB meluncurkan satu dekade internasional 
untuk pemberdayaan perempuan demi mendorong efek-efek transformatif ini ke 
semua bidang kemasyarakatan. Dekade ini bisa dimulai dari tahun 2020, pada 
peringatan 20 tahun diadopsinya Resolusi 1325, hingga tahun 2030, puncak tahun 
pencapaian SDGs. Dekade ini akan menjadi kesempatan untuk mengintensifkan 
upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan meningkatkan momentum untuk 
mencapai SDGs.

Pemberdayaan perempuan tidak dapat menjadi agenda pilihan: Ini adalah sebuah 
prioritas yang mendesak bagi banyak orang di dalam situasi yang mengerikan.

Seorang wanita Suriah di sebuah kamp pengungsi di Yordania mulai bekerja 
sebagai penjahit di sebuah tempat yang dioperasikan oleh UN Women. Dia 
menceritakan, “Kami tidak lagi merasa mati kutu, pekerjaan kami membuat kami 
merasa produktif dan berdaya.”83

Saya ingin 
mengusulkan agar 
PBB meluncurkan 
satu dekade 
internasional untuk 
pemberdayaan 
perempuan demi 
mendorong efek-
efek transformatif 
ini ke semua bidang 
kemasyarakatan.
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Seorang wanita lain yang meninggalkan rumahnya di Burundi, saat ini tinggal 
di sebuah kamp pengungsi di negara tetangganya, Tanzania. Karena kurangnya 
pekerjaan, dia merasa bingung oleh ketidakpastian masa depannya. Namun, 
saat dia ikut serta dalam program pelatihan kejuruan yang dijalankan UNHCR, 
pandangannya berubah hingga ke titik dia menyatakan harapannya untuk suatu hari 
nanti kembali ke tanah kelahirannya, tempat dia bisa memanfaatkan keterampilan 
yang baru diperolehnya dalam pembuatan roti untuk mencari nafkah dan 
mengirimkan anak-anaknya ke sekolah.84

Seperti yang dibuktikan oleh kesaksian-kesaksian ini, pemberdayaan perempuan 
dapat berfungsi sebagai kekuatan pendorong untuk memulihkan harapan dan 
kemampuan untuk melangkah maju dalam menghadapi situasi yang menantang.

Berpegangan dalam komitmen Buddhis untuk menegakkan martabat semua 
orang, SGI telah secara konsisten bekerja untuk memperluas jangkauan pember-
dayaan perempuan. Sebagai organisasi masyarakat sipil, SGI telah mendukung 
Komisi PBB untuk Status Perempuan (UN Commission on the Status of Women, 
disingkat CSW), dengan mengirimkan delegasi ke sesi tahunannya di Markas Be-
sar PBB dan, sejak tahun 2011, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya 
untuk menyelenggarakan acara-acara sampingan. SGI juga telah terlibat dengan 
kegiatan-kegiatan dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan menjadi sponsor 
acara-acara yang berfokus pada tema-tema seperti peran iman dan budaya dalam 
memajukan hak-hak perempuan dan pendidikan non-formal untuk kesetaraan gen-
der bersama pihak lain.

Sebuah Platform Global tentang Kesetaraan Gender dan Agama diluncurkan 
pada sesi CSW pada bulan Maret tahun 2017. Platform ini bertujuan meningkatkan 
pengakuan akan pentingnya hak dan kontribusi perempuan melalui wacana berbasis 
iman dan membentuk kebijakan dan upaya legislatif untuk kesetaraan gender pada 
tingkatan lokal, nasional, dan internasional.85 SGI akan mendukung platform ini 
dan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi berbasis iman lainnya sehingga 
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menjadi sumber pemberdayaan bagi perempuan dan anak-anak perempuan dalam 
situasi sulit. Bersama dengan para mitra ini, kami ingin memintal “benang Ariadne” 
pemberdayaan perempuan, tempat umat manusia dapat muncul dari labirin 
tantangan global saat ini.

Melalui semua cara ini, saya berharap kita dapat menyatukan suara-suara 
masyarakat sipil demi membangun momentum bagi pembentukan dekade 
internasional untuk pemberdayaan perempuan.

Saya yakin bahwa cita-cita sebuah dunia tanpa satu orang pun yang terkecualikan, 
yang dinyatakan dengan jelas di dalam SDGs, akan dibagikan dan diterima oleh 
semua orang seiring upaya perjuangan kita untuk melindungi hak-hak perempuan 
dan anak-anak perempuan yang merupakan separuh dari penduduk dunia, dan 
melalui upaya kita untuk menciptakan lingkungan masyarakat tempat semua orang 
dapat hidup dengan harapan dan martabat.

Ketika saya membayangkan tantangan yang ada di depan antara sekarang dan 
tahun 2030, saya ingat akan kata-kata yang Rosa Parks bagikan kepada saya: “Tidak 
ada hukum yang mengatakan orang harus menderita.” Kata-kata ini diucapkan 
kepadanya oleh ibunya yang berjuang melawan diskriminasi. Kebulatan tekad 
yang disaring lewat kata-kata ini adalah semangat yang kita semua butuhkan ketika 
kita bekerja melampaui berbagai macam perbedaan untuk memajukan keseluruhan 
agenda SDG dengan berfokus pada perjuangan kesetaraan gender.

Ini adalah ikrar SGI untuk terus berusaha menciptakan gelombang besar 
solidaritas masyarakat yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi umat manusia, 
yang didasarkan pada upaya untuk menjaga kehidupan dan martabat setiap orang.
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Profil Penulis

Filsuf Buddhisme, penulis dan penyokong perdamaian, Daisaku Ikeda adalah 
presiden Soka Gakkai International (SGI), sebuah Lembaga Swadaya 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 untuk Perdamaian, Pembelajaran 
dan Dialog (Ikeda Center for Peace, Learning and Dialogue), Institut Toda untuk 
Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Global (Toda Institute for Global Peace and 
Policy Research) dan sistem pendidikan komprehensif Soka.

Lahir di Tokyo pada tahun 1928, Ikeda merasakan langsung kehilangan, pende-
ritaan dan kekacauan negara dalam perang. Dalam kekacauan pascaperang Jepang, 
beliau memeluk Buddhisme melalui pertemuannya dengan pendidik dan penganut 
pasifisme, Josei Toda, ketua organisasi umat Buddhis awam Soka Gakkai yang di-
penjara selama Perang Dunia II karena kepercayaannya. Pengalaman-pengalaman 
inilah yang membentuk perhatian Ikeda akan kondisi manusia dan mendasari usa-
ha-usahanya menuju penciptaan kebudayaan global perdamaian.
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Selama bertahun-tahun, Ikeda telah berdialog dengan banyak pemikir ternama 
dunia, berpidato di lebih dari lima puluh negara, menginspirasi dukungan SGI 
kepada kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan menulis secara 
ekstensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan kema-
nusiaan.

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

Solidaritas Global Kaum Muda: Menyongsong Era Harapan Baru
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 
Perdamaian Melalui Dialog: Waktunya Berbicara
Menuju Kebudayaan Perdamaian: Pandangan Kosmos

2017—
2016—

2015—

2014—

2013—

2012—

2011—

2010—
2009—
2008—
2007—
2006—

2005—
2004—

2003—

2002—
2001—

2000—
1999—
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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
Pemahaman Budaya dan Perlucutan 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 Perlucutan Senjata

1998—
1997—
1996—
1995—
1994—
1993—
1992—
1991—
1990—
1989—
1988—
1987—
1986—
1985—
1984—
1983—



104



105







MENUJU ERA HAK ASASI MANUSIA:
MEMBANGUN GERAKAN MASYARAKAT


