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Sinopsis

Di tengah kekhawatiran mendalam akan semakin meningkatnya dampak
pemanasan global, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Aksi Iklim diadakan
di PBB pada bulan September tahun lalu. Perubahan iklim mewakili sebuah
ancaman terhadap seluruh umat manusia yang hidup di Bumi, baik generasi
sekarang maupun yang akan datang. Seperti senjata nuklir, isu ini merupakan
tantangan mendasar yang mempertaruhkan nasib umat manusia.
Justru karena tidak ada satu orang pun yang dapat luput dari dampak
perubahan iklim, ini berarti ia memiliki potensi untuk mempercepat suatu
solidaritas dan aksi global yang belum pernah ada sebelumnya. Di sini
saya ingin membahas unsur-unsur yang diperlukan untuk menguatkan aksi
solidaritas dari perspektif tiga komitmen.

TAK SEORANG PUN TERTINGGAL
Komitmen pertama haruslah berupa komitmen bahwa kita tidak
boleh meninggalkan satu orang pun yang sedang berjuang dalam keadaan
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serba sulit. Dalam pembahasan mengenai dampak perubahan iklim, ada
kecenderungan untuk berfokus pada skala kerugian ekonomi atau indikatorindikator lainnya yang dapat dihitung. Namun, saya kira penting bahwa kita
juga memperhatikan penderitaan nyata banyak individu yang dikaburkan
oleh indeks-indeks makroekonomi semacam itu, dan menjadikan kenyataan
tersebut sebagai inti upaya kita untuk bersatu mencari solusinya.
Saya percaya bahwa yang menjadi inti dari tantangan ini adalah
komitmen untuk tidak meninggalkan mereka yang sedang mengalami kondisi
berat. Dengan menuruti komitmen ini di mana pun kita berada, kita dapat
mentransformasikan krisis perubahan iklim yang belum pernah terjadi
sebelumnya menjadi suatu peluang untuk mengarahkan kembali arus sejarah.

TANTANGAN KONSTRUKSI
Komitmen kedua yang ingin saya bahas berkaitan dengan pentingnya
untuk bersama-sama mengambil tindakan konstruktif dan bukan hanya
mengkomunikasikan apa saja yang dirasakan sebagai krisis. Jika kita hanya
berkonsentrasi pada ancaman yang kita rasakan, ada risiko bahwa orangorang yang merasa tidak terkena dampaknya secara langsung akan tetap
tidak peduli, dan bahkan mereka yang telah mengalami dahsyatnya ancaman
pun bisa tenggelam dalam rasa tidak berdaya. Oleh karena itu, kita harus
mengedepankan visi yang jelas seputar bagaimana kita dapat bersatu dalam
solidaritas.

AKSI IKLIM OLEH KAUM MUDA
Komitmen ketiga yang ingin saya usulkan adalah upaya untuk
membuat sepuluh tahun ke depan sebuah dekade aksi iklim oleh kaum
muda dan menjadikannya sebagai elemen integral dari Dekade Aksi PBB
yang diluncurkan baru-baru ini untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan alias SDGs pada tahun 2030. Ketika kemauan orang-
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orang muda untuk mengubah realitas bertemu dengan optimisme yang tak
terkalahkan, kemungkinan-kemungkinannya adalah tiada berhingga.
Saya mengusulkan agar KTT Iklim Pemuda diselenggarakan setiap tahun
sebagai suatu sarana untuk menciptakan jalur baru bagi PBB, dan juga
agar PBB bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk mempromosikan
berbagai kegiatan yang mendukung pemuda memimpin perlawanan terhadap
perubahan iklim.
Sebagai langkah untuk menguatkan tren ini, saya ingin mengusulkan agar
Dewan Keamanan PBB mengikuti model Resolusi Dewan Keamanan 2250
dengan resolusi yang mendorong mengutamakan partisipasi pemuda dalam
pengambilan keputusan yang menyangkut iklim.
Kaum muda di dunia harus diundang untuk berpartisipasi sebagai mitra
utama dalam berbagai pertemuan dalam rangka memperingati ulang tahun
PBB yang ketujuh puluh lima. Saya sangat yakin bahwa selama masih ada
solidaritas di kalangan pemuda, tidak akan ada tantangan yang tidak dapat
kita selesaikan.

PEMBERLAKUAN TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR (TPNW)
Selanjutnya saya ingin menawarkan suatu proposal konkret di empat
bidang utama yang akan menyumbang ke pembentukan suatu masyarakat
global yang berkelanjutan, tempat kita semua dapat hidup secara bermartabat
dan dengan rasa aman.
Yang pertama berkaitan dengan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir alias
TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Perjanjian ini perlu
diratifikasi oleh lima puluh negara untuk pemberlakuannya, dan hingga
kini ada tiga puluh lima negara yang sudah meratifikasinya. Saya ingin
menekankan perlunya perjanjian ini diberlakukan secara resmi pada tahun
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ini yang menandai peringatan ketujuh puluh lima tahun peristiwa bom atom
Hiroshima dan Nagasaki. Ini akan menjadikan tahun 2020 sebagai tahun
ketika umat manusia akhirnya mulai meninggalkan abad nuklir.
Dengan berakhirnya Perjanjian Senjata Nuklir Jarak Menengah alias INF
Treaty (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) yang merupakan tonggak
upaya pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia,
perlombaan senjata nuklir sedang mengancam untuk bangkit kembali.
Kondisi sekarang sangat mendesak untuk menggunakan pemberlakuan
TPNW sebagai kekuatan perlawanan terhadap kecenderungan ini. Fokus ke
depan haruslah memberikan substansi pada norma yang ditetapkan melalui
pemberlakuan TPNW yang melarang penggunaan senjata nuklir dalam
kondisi apa pun juga.
Lebih lanjut saya ingin menyarankan agar sebuah forum warga (people’s
forum) untuk dunia tanpa senjata nuklir diselenggarakan di Hiroshima atau
Nagasaki, bertepatan dengan pertemuan pertama Negara-Negara Pihak
TPNW, dan menghadirkan hibakusha dari seluruh dunia, pemerintahan kota
dan perwakilan dari masyarakat sipil. Salah satu tema utama yang harus
didiskusikan adalah hak untuk hidup dengan memberikan perhatian khusus
pada hukum hak asasi manusia internasional.

NEGOSIASI MULTILATERAL UNTUK PELUCUTAN SENJATA NUKLIR
Kedua, saya ingin menyerukan agar dua kesepakatan dimasukkan ke dalam
hasil final pernyataan Konferensi Tinjauan NPT (NPT Review Conference)
yang diadakan di Kantor Pusat PBB di New York pada bulan April dan Mei.
Yang pertama menyangkut mulainya negosiasi multilateral pelucutan senjata
nuklir dan yang kedua mengenai pertimbangan konvergensi teknologi baru,
termasuk kecerdasan buatan alias AI (artificial intelligence) dan senjata nuklir.
Menyangkut yang pertama, saya percaya sangat penting untuk
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memperpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru alias New
START (New Strategic Arms Reduction Treaty) antara Amerika Serikat dan
Rusia, dan kemudian memulai negosiasi multilateral tentang pelucutan
senjata nuklir. Saya ingin mengusulkan agar, berdasarkan perpanjangan lima
tahun New START, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Tiongkok
harus memulai negosiasi baru mengenai perjanjian pelucutan senjata, dimulai
dengan dialog tentang aturan-aturan verifikasinya.
Lebih lanjut saya berharap agar Konferensi Tinjauan NPT dapat
membangun kesadaran bersama yang lebih mendalam tentang ancaman
dari serangan dunia maya (cyberattacks) pada sistem yang berkaitan dengan
senjata nuklir, dan pelibatan kecerdasan buatan ke dalam seluruh sistem
operasi semacam itu, lalu memulai perundingan mengenai pembuatan aturan
pelarangannya.

PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Usulan ketiga saya berkenaan dengan perubahan iklim dan pengurangan
risiko bencana alias DRR (disaster risk reduction).
Respons yang dibutuhkan untuk perubahan iklim tidak terbatas pada
pengurangan gas rumah kaca; ada pula kebutuhan mendesak untuk membatasi
kerusakan yang ditimbulkan oleh, misalnya, peristiwa cuaca ekstrem.
Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform
for Disaster Risk Reduction) yang berikutnya dicadangkan berlangsung pada
tahun 2022, dan saya ingin mengusulkan agar pertemuan ini diselenggarakan
di Jepang. Saya berharap agar salah satu dari tema untuk Platform Global
berikutnya ini adalah peran pemerintahan lokal dalam menghadapi bencana
yang disebabkan oleh iklim, dan agar pertemuan bersama itu bisa menjadi
suatu kesempatan untuk membangun kemitraan di antara pemerintahan kota.
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Saya merasa penting bagi pemerintahan kota di wilayah pesisir Jepang
dan negara-negara Asia lainnya, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, untuk
berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka yang berkaitan dengan
perubahan iklim dan DRR, dengan demikian membuahkan sinergi yang
bermanfaat bagi Asia secara keseluruhan.
Saya berharap pertemuan tahun 2022 akan memprioritaskan pembahasan
mengenai cara menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, yakni masyarakat
yang tidak meninggalkan orang-orang yang paling parah terkena dampak
bencana akibat iklim. Perempuan memainkan peranan penting yang
membuahkan jaringan saling mendukung di dalam komunitas kita. Itulah
sebabnya menggemakan suara mereka di dalam setiap proses pembentukan
langkah-langkah penanggulangan bencana akan menjadi kunci untuk
membangun komunitas yang tangguh menghadapi bencana.

PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK DAN REMAJA KORBAN KRISIS
Proposal saya yang terakhir berkaitan dengan penguatan dukungan bagi
anak-anak dan remaja yang kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan
karena konflik bersenjata atau bencana alam.
Melindungi hak asasi manusia dan perkembangan masa depan generasi
berikutnya merupakan landasan pembentuk masyarakat global yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, mengabaikan anak-anak dan remaja di
negara-negara yang dilanda konflik atau bencana, dan membiarkan mereka
menjadi “generasi yang hilang” adalah hal yang tidak dapat diterima.
Saya mendorong komunitas internasional untuk memperkuat fondasi
keuangan sebuah dana global baru, yaitu Pendidikan Tidak Bisa Menunggu
alias ECW (Education Cannot Wait) agar dapat meningkatkan penyediaan
pendidikan selama keadaan darurat dan krisis yang berkepanjangan. Sudah
waktunya untuk mengeksplorasi program tambahan untuk meningkatkan
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pendanaan menuju target itu, misalnya pajak solidaritas internasional
dan mekanisme pendanaan inovatif lainnya untuk menggalang dana demi
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias SDGs, termasuk
penetapan pajak solidaritas internasional yang diperuntukkan bagi
pendidikan.
Seraya kita terus menyerukan masyarakat yang melayani kebutuhan dasar
pendidikan, SGI berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan dari, oleh,
dan untuk sesama manusia sewaktu kita mengatasi krisis iklim dan berbagai
tantangan global lainnya dengan gerakan solidaritas global yang makin luas.
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dan dengan rasa aman.
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Hal pertama yang ingin saya bahas adalah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang telah berlanjut sejak awal
tahun. Saya sangat menganjurkan agar kedua belah pihak mempertahankan
sikap menahan diri dan menjamin agar setiap situasi yang memburuk dapat
dicegah melalui kepatuhan terhadap hukum internasional dan upaya-upaya
diplomatik yang lebih luas. Saya sungguh-sungguh berharap agar mediasi
PBB dan negara-negara lain dapat menemukan jalur yang meredakan ketegangan.

Sekjen António Guterres di Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Agustus 2019
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Foto PBB/Mark Garlen

Dunia kita telah mengalami serangkaian peristiwa iklim yang ekstrem dan
memorakporandakan. Tahun lalu tercatat gelombang panas di Eropa, India,
dan beberapa tempat lainnya. Badai topan super dan curah hujan lebat telah
memicu banjir di seluruh dunia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran
hutan besar-besaran di Australia juga berlanjut.

Di tengah kekhawatiran mendalam akan semakin meningkatnya dampak
pemanasan global, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Aksi Iklim diadakan di
PBB pada bulan September tahun lalu. Pada kesempatan itu, sepertiga dari
negara anggota PBB, yakni sekitar enam puluh lima negara mengumumkan
kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga ke nol
bersih pada tahun 2050.1 Upaya-upaya semacam itu penting untuk diperluas
dalam skala global. Perubahan iklim bukanlah sekadar isu lingkungan dalam
pengertian yang dipahami secara konvensional. Isu ini mewakili sebuah ancaman terhadap seluruh umat manusia yang hidup di Bumi, baik generasi
sekarang maupun yang akan datang. Seperti senjata nuklir, isu ini merupakan
tantangan mendasar yang mempertaruhkan nasib umat manusia.
Sungguh seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB, António Guterres,
bahwa perubahan iklim adalah “isu terpenting masa kini”.2 Dampak-dampak perubahan iklim mengancam seluruh upaya global untuk menghapus
kemiskinan dan kelaparan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB alias SDGs (Sustainable Development
Goals) menjadi sia-sia.
Namun, fokus kita tidak boleh hanya terbatas pada menahan laju kemerosotan. Justru karena tidak ada satu orang pun yang dapat luput dari dampak
perubahan iklim, ini berarti ia memiliki potensi untuk mempercepat suatu
solidaritas dan aksi global yang belum pernah ada sebelumnya. Keberhasilan atau kegagalan kita dalam mewujudkan potensi inilah yang sesungguhnya
merupakan isu terpenting masa kini.
KTT Aksi Iklim ditandai dengan meluasnya aksi-aksi yang dipimpin oleh
kaum muda yang menuntut perubahan, serta berbagai langkah cepat dan ambisius dari berbagai pemerintahan kota, lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta dalam menanggapi krisis iklim.
Bulan ini Perjanjian Paris mulai diberlakukan sepenuhnya. Perjanjian ini

17

memuat komitmen masyarakat internasional untuk mengendalikan kenaikan suhu rata-rata hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat era praindustri.
Sebuah misi penting PBB dalam menyambut ulang tahunnya yang ketujuh
puluh lima adalah mendorong terciptanya jalur umpan balik positif yang
memungkinkan berbagai upaya solidaritas dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dilakukan secara bersamaan untuk memajukan pencapaian
seluruh tujuan SDGs.
Di sini saya ingin membahas unsur-unsur yang diperlukan untuk menguatkan aksi solidaritas dari perspektif tiga komitmen.

TAK SEORANG PUN TERTINGGAL
Komitmen pertama haruslah berupa komitmen bahwa kita tidak boleh
meninggalkan satu orang pun yang sedang berjuang dalam keadaan serba
sulit.
Beberapa tahun belakangan ini, skala kerusakan yang ditimbulkan
oleh berbagai bencana alam makin meningkat, terutama yang disebabkan
oleh kejadian cuaca ekstrem. Luasnya dampak bencana-bencana itu telah
memengaruhi baik negara maju maupun negara berkembang. Tahun lalu di
Jepang, misalnya, Topan Faxai dan Hagibis telah melanda beberapa wilayah
berbeda dengan angin dahsyat dan hujan lebat yang menyebabkan banjir
besar, pemadaman listrik dan air berskala besar, dan memporak-porandakan
kehidupan sehari-hari.
Suatu masalah yang kian menjadi keprihatinan global—dan yang selalu
disoroti PBB—adalah bahwa dampak-dampak itu selalu tertumpu pada
rakyat yang sudah tertimpa kemiskinan dan kelompok yang lebih rentan di
dalam masyarakat seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Orang-orang
ini lebih rentan terhadap bahaya dan lebih susah untuk membangun kembali
kehidupan mereka setelah bencana, sehingga menuntut perlunya dukungan
yang tepat dan berkesinambungan.
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Dampak lain dari perubahan iklim adalah meningkatnya jumlah orang
yang dipaksa keluar dari lingkungan yang sudah sekian lama mereka huni.
Krisis yang mendera rakyat di negara-negara Kepulauan Pasifik secara khusus amat memprihatinkan. Sebab dengan kenaikan permukaan laut dan menyebabkan wilayah mereka terlanda banjir, ada kemungkinan besar pengungsian mereka bersifat permanen dan mereka tidak akan pernah kembali ke
hunian semula.
Institut Perdamaian Toda yang saya dirikan dengan harapan dapat
mengatasi isu semacam itu, memulai sebuah proyek penelitian dua tahun
lalu mengenai efek perubahan iklim pada masyarakat Kepulauan Pasifik.
Satu hal yang disoroti dalam penelitian tersebut adalah makna khusus
dari rasa keterikatan yang dirasakan oleh anggota komunitas ini dengan
tanah kelahiran mereka. Kehilangan tanah kelahiran adalah sama dengan
kehilangan identitas. Bahkan bila orang-orang ini berpindah ke pulau
lain dan mampu memperoleh jaminan material, mereka tetap saja akan
merasa kehilangan sesuatu yang di dalam laporan itu digambarkan sebagai
“keamanan ontologis” yang mereka rasakan saat tinggal di tanah kelahiran
sendiri.3 Proyek tersebut menyimpulkan bahwa kepedulian terhadap rasa
kehilangan yang tak terpulihkan ini haruslah menjadi bagian dari upaya apa
pun dalam menangani perubahan iklim.
Hilangnya ikatan dengan tanah kelahiran dan munculnya perasaan duka
karena itu telah menjadi aspek tak terelakkan dalam bencana besar seperti
gempa bumi dan tsunami. Kedukaan itu, ditambah lagi dengan kehilangan teman dan keluarga secara tiba-tiba, bisa menjadi benar-benar tak tertahankan.
Menanggapi derita mendalam demikian adalah hal yang sangat penting bagi
masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah sesuatu yang saya tekankan dalam
proposal yang saya keluarkan pada tahun setelah kejadian gempa bumi dan
tsunami di Jepang pada 11 Maret 2011. Keadaan tak terpulihkannya tempat
yang telah merekam jejak kehidupan seseorang, rumah yang penuh dengan
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cita rasa kehidupan keseharian keluarga, diekspresikan dalam kata kiasan
Antoine de Saint-Exupéry (1900–44): “Baru saja menanam bibit ek di pagi
hari, siangnya sudah berharap bisa duduk di bawah keteduhan pohon ek besar dari bibit tersebut.”4
Dalam pembahasan mengenai dampak perubahan iklim, ada
kecenderungan untuk berfokus pada skala kerugian ekonomi atau indikatorindikator lainnya yang dapat dihitung. Namun, saya kira penting bahwa kita
juga memperhatikan penderitaan nyata banyak individu yang dikaburkan
oleh indeks-indeks makroekonomi semacam itu, dan menjadikan kenyataan
tersebut sebagai inti upaya kita untuk bersatu mencari solusinya.
Di sini, secara struktural ada keserupaan dengan friksi perdagangan yang
telah kian memanas tahun-tahun belakangan ini. Istilah “beggar-thy-neighbour” (kebijakan ekonomi yang merugikan negara lain) merujuk pada kebijakan yang mengupayakan pemulihan kesehatan ekonomi di dalam negeri

KEAMANAN ONTOLOGIS
Konsep keamanan ontologis diusulkan oleh Anthony Giddens pada
tahun 1991. Konsep ini merujuk pada rasa ketertiban, keamanan,
dan keberlanjutan yang dirasakan individu di dalam lingkungan yang
berubah dengan cepat. Misalnya, bila terjadi suatu peristiwa yang tidak
konsisten dengan makna kehidupan individu, hal itu mengancam rasa
memiliki dan rasa percaya diri mereka terhadap identitas diri. Sehubungan dengan ini, para sosiolog dan psikiater berargumen bahwa
keamanan ontologis terancam oleh perubahan iklim yang antropogenik. Pada tingkat sosial, migrasi dari lingkungan yang porak-poranda
karena perubahan iklim memutus mata rantai ikatan di antara manusia dan tanah kelahiran mereka, dan mengkompromikan keamanan
dalam aspek material, sosial, dan kultural.

20

dengan menaikkan tarif atau membatasi impor. Namun, di dunia kita yang
telah mengglobal dan makin saling bergantung ini, siklus pembalasan ekonomi kerap kali menyebabkan hasil yang tidak terduga yang telah digambarkan
sebagai “beggar-thyself” (kebijakan ekonomi yang merugikan negara sendiri).
Pertikaian perdagangan memberikan pengaruh negatif pada kinerja banyak usaha kecil dan menengah yang menimbulkan tekanan untuk restrukturisasi dan menghilangkan pekerjaan bagi banyak orang. Bahkan bila kita
menerima bahwa adalah penting untuk meningkatkan indikator-indikator
ekonomi seperti neraca perdagangan, kelanjutan kondisi yang makin memberatkan orang yang hidupnya sudah rentan, baik di dalam maupun di luar
negeri, hanya akan meningkatkan ketidakstabilan sosial di seluruh dunia.
Sewaktu menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB tahun
lalu, Sekjen PBB Guterres menampilkan sketsa orang-orang yang telah
dijumpainya sewaktu ia berkunjung ke wilayah yang secara memprihatinkan
terancam: Keluarga-keluarga di wilayah Pasifik Selatan yang terancam
tenggelam karena kenaikan air laut; Para pengungsi muda di Timur Tengah
yang berharap dapat kembali ke rumah dan ke sekolah; Para penyintas wabah
Ebola di Afrika yang berjuang membangun kembali hidup mereka. Dia
memperingatkan: “Banyak sekali orang yang ketakutan terinjak, tersikut, dan
terkucilkan.”5 Saya pun merasakan demikian. Ketika kita mempertimbangkan
isu-isu global, fokus kita yang pertama dan terutama haruslah pada ancaman
terhadap nyawa, sumber mata pencaharian, dan martabat setiap orang.
Baik iklim maupun perdagangan adalah isu-isu yang secara mendalam
memengaruhi ekonomi dan masyarakat kita. Sehubungan dengan hal ini,
saya merasa bahwa wawasan presiden pendiri Soka Gakkai, Tsunesaburo
Makiguchi (1871–1944) yang disampaikan melalui karyanya pada tahun 1903
Jinsei chirigaku (Geografi Kehidupan Manusia) layak kita simak. Makiguchi
membandingkan konflik militer yang dibatasi oleh waktu dengan persaingan
ekonomi yang sifatnya terus berlanjut. Konflik militer, katanya, terjadi secara
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Dasar pemikiran
Makiguchi adalah
suatu kesadaran
bahwa dunia
ini merupakan
tempat untuk
kehidupan
bersama.

mendadak dan menimbulkan penderitaan
mengerikan yang membuat kita waspada,
sedangkan persaingan ekonomi terjadi
secara bertahap dan dengan cara yang
tidak dramatis sehingga tidak menarik
perhatian kita.

Yang ingin ditekankan oleh Makiguchi adalah bahwa karena kekejian perang
itu sudah sangat jelas dan manusia pun
waspada, sehingga memberikan peluang
untuk mencegah bahaya yang lebih besar, misalnya lewat negosiasi dan mediasi.
Tidak demikian halnya dengan persaingan ekonomi yang dilakukan secara
terus-menerus dan sebagian besar tanpa kita sadari, dan hasilnya pun terlihat
sebagai proses “seleksi alami”. Dengan demikian, ia memudar dalam kehidupan sosial kita, membuat kita luput dari menyadari berbagai kondisi tidak
manusiawi dan penderitaan yang ditimbulkannya.
Pada zaman Makiguchi, dunia sedang dilanda kekuatan imperialisme
dan kolonialisme, dan secara umum dianggap biasa saja untuk mengejar kesejahteraan dengan mengorbankan masyarakat lainnya. Namun, pemikiran
seperti itu menyiratkan suatu sikap pembiaran terhadap kelompok-kelompok
tertentu yang menjadi korban, dan keterpurukan mereka bukanlah urusan
kita. Sikap pembiaran ini menumpuk di kedalaman kesadaran masyarakat
kita seperti lapisan endapan lumpur.
Sebagai akibatnya, konsep “yang kuatlah yang akan bertahan hidup”
dalam persaingan ekonomi cenderung terus melaju tanpa jeda, mengikuti
prakiraan Makiguchi bahwa “ujung-ujungnya, penderitaan yang ditimbulkannya jauh lebih parah [ketimbang penderitaan akibat perang]”.6 Di dunia
abad kedua puluh satu, ketika globalisasi dan penyatuan ekonomi telah se-
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makin maju melampaui zaman Makiguchi, risiko-risikonya jauh lebih besar
ketimbang sebelumnya.
Makiguchi tak pernah menyangkal pentingnya persaingan di dalam dinamika masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa saling berupaya
untuk meraih keunggulan merupakan sumber energi dan kreativitas yang
berlimpah. Yang dirasakannya bermasalah adalah kecenderungan kita untuk
memandang dunia ini hanya sebagai kancah persaingan untuk bertahan hidup, melandaskan perilaku kita pada asumsi bahwa hidup kita tak bergantung
satu sama lainnya dan tetap menyangkal pengaruh-pengaruh semacam itu.
Dasar pemikiran Makiguchi adalah suatu kesadaran bahwa dunia ini
merupakan tempat untuk kehidupan bersama.
Dalam pengantar karyanya The Geography of Human Life (Geografi Kehidupan Manusia), Makiguchi menggambarkan kesadaran konkret yang
merupakan landasan dasar dalam cara memandang dunia ini. Ketika istrinya
tidak mampu menyusui bayinya yang baru lahir, dokter mereka merekomendasikan susu bubuk produksi Swiss setelah produk dalam negeri terbukti tidak
layak. Makiguchi mengungkapkan apresiasinya kepada para gembala sapi di
lembah bukit pegunungan Jura. Seraya menyebutkan pula katun yang menjadi bahan kain pembungkus tubuh bayinya, ia kisahkan betapa orang-orang
di India bekerja di bawah panas menyengat untuk memproduksinya.7 Lewat
semua itu, dia menguraikan bagaimana seorang anak sudah terhubungkan
ke seluruh dunia sejak kelahirannya. Rasa penghargaannya terhadap orangorang yang belum pernah dijumpainya ini tercakup di dalam ungkapan “kehidupan bersama” yang tidak menggambarkan dunia sebagaimana yang ideal, melainkan sebagaimana yang nyata, kendati kita cenderung mengabaikan
fakta itu.
Dunia ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling terkait dan tumpang
tindih dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya serta dinamika saling
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pengaruh memengaruhinya. Ketika persaingan dijalankan dengan mengabaikan realitas ini, kita bisa membutakan diri terhadap keberadaan orang-orang
yang menderita di bawah berbagai ancaman dan kontradiksi yang mencekam
di dalam masyarakat. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk secara
sadar terlibat di dalam kehidupan bersama dan bekerja untuk masyarakat
berdasarkan pendekatan yang “mengupayakan melindungi dan meningkatkan tidak hanya kehidupan diri sendiri, melainkan juga kehidupan orang
lain”.8 Itulah intisari pernyataan tegas Makiguchi.
Menoleh kembali ke masa kini, pertumbuhan ekonomi dan upaya
pencegahan pemanasan global bukanlah sesuatu yang saling bertentangan.
Misalnya, selama periode tiga tahun sejak 2014, ekonomi global meningkat
dengan kecepatan lebih dari tiga persen per tahun,9 sementara emisi gas rumah
kaca yang terpenting, yakni karbon dioksida (CO2) tetap sama.10 Emisi telah
mulai kembali naik, tetapi saya yakin bahwa dengan membuat pilihan berani
untuk “melindungi dan meningkatkan tidak hanya kehidupan diri sendiri,
melainkan juga kehidupan orang lain”—melalui tindakan-tindakan seperti
peluncuran berbagai sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi
energi—kita pasti mampu mengembangkan jenis ekonomi dan kehidupan
sosial yang baru.
Dasar untuk secara sadar membangun kehidupan bersama terdapat di
dalam pemahaman bahwa orang yang hidup di bawah bayang-bayang ancaman berat pun pada dasarnya tidak berbeda dengan kita.
Inilah yang ditekankan di dalam karya dua profesor di Massachusetts
Institute of Technology, Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo. Dalam tinjauan
mengenai isu kemiskinan dan hubungan mendalam isu ini dengan persaingan
ekonomi, mereka telah mempertimbangkan banyak hal yang bukan dari
perspektif makroekonomi, tetapi lebih pada kajian empiris atau kajian yang
berdasarkan pengalaman kehidupan orang-orang dalam kondisi aktual.
Bersama Prof. Michael Kremer dari Harvard University, karya mereka ini
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telah dianugerahi sebagai Hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2019.
DaIam buku mutakhir mereka Poor Economics: A Radical Rethinking of
the Way to Fight Global Poverty, mereka menulis bahwa orang-orang yang
paling miskin pada dasarnya tidak berbeda dengan yang lainnya, misalnya
tidak kurang rasional.11 Orang-orang yang tinggal di negara kaya adalah
orang-orang yang mendapatkan akses ke air minum yang aman, perawatan
kesehatan dan berbagai bentuk dukungan tak terlihat yang telah “sedemikian
tertanam di dalam sistem sehingga kita hampir tidak menyadarinya”.12
Mereka mencatat bahwa “orang miskin menjalani hidup yang lebih berisiko
ketimbang yang kurang miskin, tetapi kemalangan dengan tingkat keparahan
yang sama tampaknya lebih membebani mereka”.13 Banerjee dan Duflo
mendorong kita untuk tidak membuat penilaian stereotip, seraya menekankan
perlunya memahami kondisi aktual yang dialami orang-orang ini.
Upaya serupa untuk memahami berbagai kondisi kehidupan manusia—
dan bukan alih-alih memandang mereka dari lensa kategori atau kelas masyarakat—menempati tempat penting dalam ajaran Buddhisme yang dijunjung oleh SGI. Buddha Sakyamuni tercatat mengamati:
Tidak seperti adanya perbedaan ciri-ciri bentuk tubuh di antara makhluk hidup, tiada perbedaan seperti itu di antara sesama umat manusia.
Perbedaan yang ada di antara umat manusia hanyalah perbedaan tata
nama.14
Pesan inti dari kutipan ini adalah bahwa sementara berbagai kategori telah
dihasilkan dan diberi nama di dalam masyarakat, dalam soal kemanusiaan,
tidak ada perbedaan di antara sesama manusia.
Tanpa melihat kedudukan atau status sosial, Sakyamuni menawarkan
obat kepada yang sakit dan menyampaikan kata-kata penyemangat kepada
mereka, mulai dari biksu yang sedang sakit berat yang kebetulan ia jumpai,
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hingga ke Raja Ajatashatru yang sebelumnya berupaya membunuhnya.
Namun, keduanya ini memiliki kesamaan. Sebagaimana biksu itu telah
ditinggalkan oleh kawan-kawannya dan dibiarkan menderita sakit dan
terkucilkan, penyakit parah yang diderita Raja Ajatashatru membuat
orang-orang menjauhinya. Sakyamuni memandikan biksu yang sakit itu
dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Sementara telah
merasakan kematiannya sendiri sudah dekat, Sakyamuni menyempatkan diri
untuk berjumpa dengan Raja Ajatashatru dan menyampaikan ajaran Dharma kepadanya, menyemangatinya agar sembuh dari sakit.
Dari tindakan Sakyamuni yang menolak untuk membiarkan siapa pun
menderita sendirian atau meninggalkan orang yang sedang menanggungkan
penderitaan berat, saya rasa kita dapat melihat sumber semangat belas kasih
Buddhisme. Dari perspektif Buddhisme, kemampuan manusia itu tidak
ditakdirkan sebelumnya. Kendati demikian, ada suatu kecenderungan sosial
yang kuat untuk menetapkan penilaian yang pasti mengenai kemampuan
manusia dan melabelkan mereka dengan penilaian-penilaian itu.

RAJA AJATASHATRU
King Ajatashatru (bermakna “Musuh Sejak Belum Dilahirkan”) adalah
putra dan penerus tahta Raja Bimbisara dari negara Magadha di barat
laut India. Sebagai seorang pangeran, Ajatashatru menjadi pengikut setia
biksu Devadatta, saudara sepupu sekaligus pesaing Buddha Sakyamuni
(Siddhartha Gautama). Ajatashatru dibujuk oleh Devadatta untuk membunuh ayahnya yang merupakan murid dekat dan pelindung Sang Buddha, dan merebut takhta. Ajatashatru juga membantu Devadatta dalam
beberapa upaya untuk mengambil nyawa Sang Buddha. Kelak, menyesal atas tindakan-tindakan kejinya, Ajatashatru meminta pengampunan
kepada Buddha, memeluk Buddhisme dan mendukung Dewan Buddhis
Pertama yang menyusun ajaran Sakyamuni setelah moksanya.
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Bahkan ketika seseorang berada dalam situasi yang rentan, jika dia
dikelilingi oleh orang-orang yang siap ikut menanggungkan kesulitan itu
bersama-sama, maka kemungkinan untuk menemukan jalan ke depan pun
terbuka. Cara kita mengalami kondisi semacam kemiskinan atau penyakit
juga dapat diubah secara mendalam hanya dengan mengetahui bahwa kita
mendapatkan dukungan dari orang-orang lain. Itulah prinsip inti filosofi
Buddhis. Pendekatan terhadap kehidupan yang diserukan oleh Makiguchi—
suatu keterlibatan secara sadar dalam kehidupan bersama—memiliki
landasannya dalam tekad untuk tidak membiarkan seorang pun bergulat
sendirian di dalam kesusahan.
Salah satu fokus dialog yang saya lakukan dengan mantan Wakil
Sekjen PBB sebelumnya, Anwarul K. Chowdhury, pada tahun 2008 saat
krisis keuangan mengguncang dunia sampai ke intinya, adalah pentingnya
memberikan prioritas tertinggi untuk mendukung negara-negara yang
mengalami guncangan ekonomi parah dan para individu yang rentan secara
sosial. Ambasador Chowdhury menekankan kebutuhan akan jejaring
pengaman global untuk meredam guncangan eksternal seperti perubahan
iklim, fluktuasi harga-harga, dan pengetatan keuangan yang dramatis.15 Saya
sepenuhnya merasakan hal yang sama. Kami sama-sama sepakat bahwa
peran utama PBB di abad dua puluh satu ini adalah melindungi kepentingan
segmen masyarakat yang rentan.
Ketika Kantor PBB untuk Perwakilan Tinggi Negara-negara Kurang
Berkembang, Negara-negara Berkembang yang Terkurung Daratan, dan
Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil didirikan pada tahun 2001,
Duta Besar Chowdhury diangkat sebagai Perwakilan Tinggi pertama yang
memberinya pengalaman langsung untuk bekerja dengan negara-negara dan
rakyat yang kerap kali diabaikan oleh masyarakat internasional. Saya amat
tergugah oleh pernyataannya bahwa tidak ada yang lebih menggembirakan
ketimbang menyaksikan peningkatan signifikan kondisi di negara-negara
yang paling rentan.16
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Perasaan ini beresonansi dengan saya karena Soka Gakkai di tahun-tahun
awal berdirinya telah dianggap remeh sebagai perkumpulan orang sakit dan
orang miskin. Melalui upaya saling menyemangati, orang-orang biasa yang
diabaikan oleh masyarakat ini berhasil bangkit dari penderitaan mendalam—
sebuah sejarah yang membuat kami sangat bangga.
Josei Toda (1900–58), bekerja sama dengan presiden pertama Tsunesaburo
Makiguchi untuk mendirikan Soka Gakkai sebagai gerakan rakyat dan kemudian menjadi presiden kedua. Dia mengungkapkan keyakinan yang melandasi tindakan berkelanjutannya dalam menghadapi reaksi-reaksi sinis itu
sebagai berikut:
Saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Yaitu menyelamatkan
orang-orang miskin dan sakit, orang-orang yang kena musibah dan
menderita. Itulah sebabnya saya bersuara lantang.17
Hasrat Toda yang terkuat adalah menghapuskan kesengsaraan dari muka
Bumi. Hasrat ini bersumber dari tekadnya untuk mencegah terulangnya
penderitaan tragis yang telah melanda umat manusia di banyak negara
saat Perang Dunia II. Tekad ini menggugah inspirasinya untuk berharapan
kuat kepada PBB, yang kala itu didirikan setelah dua konflik global abad
kedua puluh. Dia menghimbau kita untuk melindungi dan membantu
mengembangkan PBB sebagai benteng harapan di dunia ini.
Ketika saya menjadi presiden ketiga Soka Gakkai enam puluh tahun lalu
(1960), saya memulai tindakan konkret untuk perdamaian dunia dengan berangkat ke Amerika Serikat, mengunjungi Kantor Pusat PBB di New York.
Dalam hal ini, saya bertindak sebagai pewaris visi mentor saya. Sejak itu, kami
telah membangun dukungan bagi PBB sebagai pilar utama keterlibatan sosial kami, menguatkan relasi kerja sama dengan para individu dan organisasi
masyarakat sipil yang sepemikiran, seraya terus mengembangkan programprogram untuk menemukan solusi bagi berbagai masalah global.
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Tak lama setelah saya mengunjungi New York pada tahun 1960, ada
sebuah pagelaran utuh Simfoni Nomor 9 karya Beethoven yang diadakan
di Kantor Pusat PBB sebagai bagian dari acara peringatan hari PBB saat
itu (24 Oktober). Acara ini di bawah komando Sekjen PBB ketika itu Dag
Hammarskjöld (1905–61). Sebelumnya, pagelaran Simfoni Nomor 9 karya
Beethoven hanya menampilkan gerakan final, yakni gerakan keempat dengan
pengulangan yang menggugah “Ode to Joy”, namun pada peringatan yang
kelima belas pendirian PBB ini, simfoni itu digelar secara utuh.
Hammarskjöld menyampaikan pidatonya kepada hadirin:
Sewaktu Simfoni Nomor 9 dibuka, kita memasuki sebuah drama penuh
dengan konflik yang keras dan ancaman-ancaman kelam. Namun, sang
penggubah terus menggiring kita, dan di awal dari gerakan terakhir
kita mendengar lagi berbagai tema diulangi, yang kini menjadi jembatan ke bagian penutup.18
Dengan membandingkan pengembangan gubahan Simfoni Nomor 9
dengan sejarah umat manusia, Hammarskjöld mengungkapkan harapannya:
“Kita tidak akan pernah kehilangan keyakinan bahwa di suatu hari nanti,
gerakan-gerakan pertama akan diikuti dengan gerakan keempat”.19
Keyakinan Hammarskjöld’s ini selaras dengan pergerakan era sejarah
yang telah dipaparkan oleh Makiguchi di dalam Geografi Kehidupan Manusia.
Jenis persaingan milter, politik dan ekonomi yang digunakan manusia dan
masyarakat untuk mengupayakan keselamatan dan kesejahteraannya sendiri
dengan mengorbankan manusia lain, telah mengkhawatirkan Makiguchi sejak awal abad kedua puluh. Sayangnya, semua realitas ini masih saja menjadi
bagian dari dunia kita saat ini.
Namun, seperti bagian pengulangan di Gerakan IV Simfoni Nomor
9 Beethoven dengan baris-baris “O Freunde, nicht diese Töne!” (Oh kawan,
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bukanlah nada-nada yang ini!), kita tentunya mampu melahirkan pendekatan
baru yang akan mentransformasikan jenis persaingan. Makiguchi mengusulkan
agar esensi transformasi itu harus muncul dari apa yang dinamakannya
sebagai jenis persaingan kemanusiaan, ketika orang mengambil manfaat bagi
dirinya dengan bekerja demi orang lain. Dengan membentuk aksi solidaritas
global untuk menghadapi perubahan iklim, kita dapat dan harus menjalankan
pergeseran paradigma semacam ini dan membuka cakrawala baru dalam
sejarah umat manusia.
Saya percaya bahwa yang menjadi inti dari tantangan ini adalah komitmen untuk tidak meninggalkan mereka yang sedang mengalami kondisi berat.
Dengan menuruti komitmen ini di mana pun kita berada, kita dapat mentransformasikan krisis perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi suatu peluang untuk mengarahkan kembali arus sejarah.

TANTANGAN KONSTRUKSI
Komitmen kedua yang ingin saya bahas berkaitan dengan pentingnya untuk bersama-sama mengambil tindakan konstruktif dan bukan hanya mengkomunikasikan apa saja yang dirasakan sebagai krisis.
Peringatan mengenai pemanasan global yang disebabkan oleh manusia
pertama kali disuarakan pada tahun 1980-an, dan Konvensi Kerangka PBB
untuk Perubahan Iklim diadopsi pada Mei 1992, pas menjelang pelaksanaan
Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi) di Rio
de Janeiro. Protokol Kyoto diadopsi pada tahun 1997 dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca oleh negara-negara ekonomi maju, dan pada
bulan Desember 2015, Kesepakatan Paris diadopsi sebagai kerangka global
pertama yang mencakup negara-negara ekonomi berkembang.
Latar belakang pembentukan kerangka kerja yang sepenuhnya global
adalah makin menguatnya kondisi yang dirasakan sebagai krisis ketika se-

30

rangkaian studi ilmiah yang diselenggarakan oleh Panelis Internasional untuk Perubahan Iklim alias IPCC (International Panel on Climate Change) telah
membantu menciptakan kesadaran lebih luas mengenai dampak pemanasan,
sementara berbagai kejadian cuaca ekstrem menyadarkan banyak orang sebagai ancaman yang dapat secara nyata dirasakan.
Kendati Kesepakatan Paris telah mulai berlaku bulan ini, berbagai
masalah serius mengintai masa depannya. Menurut Laporan Khusus IPCC,
bila pemanasan berlanjut dengan kecepatan sekarang, ada bahaya nyata
bahwa kenaikan suhu rata-rata secara global akan melampaui 1,5 derajat
Celsius di awal tahun 2030.20 Mempertahankan pemanasan global tetap di
dalam batasnya ini merupakan target yang ditetapkan oleh Kesepakatan
Paris, dan sangat penting bagi semua negara untuk mulai mempercepat upaya
mereka agar target ini tercapai. Untuk itu, kita harus bertindak melampaui
perasaan krisis bersama dan mulai mengedepankan visi yang jelas seputar
bagaimana kita dapat bersatu dalam solidaritas, membuat daftar keterlibatan
aktif orang-orang dari seluruh dunia.
Jika kita hanya berkonsentrasi pada ancaman yang kita rasakan, ada risiko
bahwa orang-orang yang merasa tidak terkena dampaknya secara langsung
akan tetap tidak peduli; bahkan mereka yang telah mengalami dahsyatnya
ancaman pun bisa tenggelam dalam rasa tidak berdaya, dan menyimpulkan
bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengubah situasi itu.
Ini mengingatkan saya tentang sesuatu yang pernah disampaikan oleh
ilmuwan perdamaian Elise Boulding (1920–2010) kepada saya. Pada tahun
1960-an, sewaktu menghadiri konferensi pelucutan senjata, Dr. Boulding
bertanya kepada para spesialis yang ikut serta mengenai bagaimanakah
dunia akan berfungsi tanpa senjata sama sekali. Respons mereka
mengejutkan baginya. Para spesialis itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa
membayangkan akan seperti apa. Tugas mereka hanyalah menggambarkan
bagaimana caranya untuk memungkinkan pelucutan senjata.21 Berdasarkan
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pengalaman ini, Dr. Boulding menjadi
sadar bahwa bila seseorang tidak
memiliki visi yang jelas dan spesifik
mengenai seperti apakah masyarakat
yang damai itu, maka nyaris mustahil
mereka dapat menyatukan orang-orang
untuk mengupayakan perdamaian.

Dalam upaya kita
untuk menghadang
perubahan iklim,
adalah penting
bahwa kita
mengembangkan
suatu visi bersama
mengenai dunia
yang ingin kita
wujudkan melalui
penyelesaian krisis.

Saya yakin bahwa ini merupakan
perspektif yang amat penting. Sebagai
bagian dari perannya, SGI telah
berupaya mendorong upaya secara luas
dan beragam untuk membayangkan
suatu masyarakat yang damai melalui
pameran “Segala Sesuatu yang Anda
Hargai—Demi Sebuah Dunia yang
Bebas dari Senjata Nuklir”. Pameran
ini diselenggarakan secara bekerja
sama dengan Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir
alias ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), dan telah
dipamerkan ke sekitar sembilan puluh kota di seluruh dunia sejak 2012.
Justru karena isu senjata nuklir dikaitkan dengan gambar kehancuran
pada skala yang mengancam kelangsungan hidup manusia, ada desakan kuat
di antara orang-orang untuk mengalihkan pandangan mereka. Sebaliknya,
panel-panel pendahuluan pameran tersebut mengundang para penonton untuk merenungkan apa saja yang paling penting bagi mereka. Dengan mendorong mereka memikirkan bagaimana membangun dunia yang melindungi tidak hanya hal-hal yang mereka hargai tetapi juga apa yang orang lain anggap
tidak tergantikan, hal itu menumbuhkan keinginan bersama untuk tindakan
konstruktif.
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Selama bertahun-tahun, gagasan mengenai perjanjian pelarangan senjata nuklir telah dianggap mustahil. Namun, dengan semakin meningkatnya
kekhawatiran akan konsekuensi bencana besar kemanusiaan akibat senjata
nuklir, upaya untuk melarang persenjataan ini mendapatkan fokus yang makin besar pada visi masa depan yang lebih baik, dan ini menjadi faktor kunci
di balik momentum dan solidaritas yang mengarah pada adopsi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir alias TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) pada tahun 2017.
TPNW ini lebih dari sekadar menggarisbawahi bagaimana senjata nuklir
membawa ancaman terhadap keamanan umat manusia. Sebagaimana yang
disampaikan dalam pembukaannya, di dalam jantung perjanjian ini terdapat
sebuah visi tentang bagaimana upaya untuk memajukan pelucutan senjata
nuklir terkait erat dengan upaya lebih lanjut dalam menciptakan dunia yang
melindungi hak asasi manusia dan memperjuangkan kesetaraan gender, sebuah dunia yang melindungi kesehatan generasi masa kini dan masa depan,
dan sebuah dunia yang mengutamakan kesatuan ekologis.
Dengan cara yang sama, dalam upaya kita untuk menghadang perubahan
iklim, adalah penting bahwa kita tidak hanya mengejar target angka untuk
membatasi kenaikan suhu rata-rata global, melainkan juga mengembangkan suatu visi bersama mengenai dunia yang ingin kita wujudkan melalui
penyelesaian krisis, dan lebih jauh, agar kita secara kolektif mengambil
langkah-langkah proaktif menuju perwujudan kenyataan itu.
Dengan melibatkan diri dalam tantangan untuk mewujudkannya, kita
menemukan jalan ketiga ke depan, jalan bagi kita untuk menghindari menjadi mangsa ketidakpedulian egosentris dalam menghadapi berbagai masalah
yang tidak secara langsung memengaruhi kita, atau suatu ketidakberdayaan
pesimistis dalam menghadapi masalah-masalah yang tampaknya terlampau
besar.
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Bertepatan dengan KTT Bumi (Earth Summit) tahun 1992, SGI mendirikan Institut Soka untuk Studi dan Penelitian Lingkungan Amazon alias CEPEAM (Soka Institute for Environmental Studies and Research of the Amazon) di
Brazil, yang sejak berdiri telah melakukan berbagai aktivitas untuk memulihkan hutan hujan dan melindungi ekologinya yang unik. Dan bukanlah kebetulan bahwa pameran yang kami selenggarakan untuk mendukung gerakan
Dekade Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan PBB diberi judul “BenihBenih Perubahan” dan “Benih-Benih Harapan”. Judul-judul ini memuat
pesan bahwa kita setiap orang, dimulai dari tempat kita berada sekarang ini,
memiliki potensi untuk menjadi arsitek perubahan masyarakat global yang
berkelanjutan, dan bahwa setiap tindakan kita adalah benih perubahan,
benih harapan, yang akan mekar jadi bebungaan martabat di seluruh dunia.
Penegasan untuk memilih pendekatan konstruktif dalam menghadapi ancaman ini berakar dari filosofi Buddhis. Di dalam kitab Sutra Bunga Teratai
yang memuat esensi ajaran Sakyamuni, kita menemukan prinsip bahwa “dunia saha itu sendiri merupakan Tanah Sinar Sentosa Abadi”. Saha adalah
kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti “dapat bertahan”. Istilah “dunia
saha” mengungkapkan wawasan Sakyamuni bahwa dunia tempat kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan kekacauan dan penderitaan. Kendati ia melandaskan diri pada pandangan dunia seperti itu, Sakyamuni menyatakan, “Pada usia dua puluh sembilan tahun, saya bertolak untuk mencari
kebaikan.”22 Sebagaimana yang tampak di sini, dia tidak didorong oleh rasa
pesimisme, tapi oleh upaya yang sungguh-sungguh untuk menemukan cara
bagaimana manusia dapat menghindari tenggelam dalam penderitaan dan
dapat hidup dalam kebahagiaan.
Filsuf Karl Jaspers (1883–1969) yang menulis suatu kajian tentang kehidupan dan pemikiran Sakyamuni, mampu menangkap esensi niatnya ketika ia
menyatakan: “Apa yang diajarkan Buddha bukanlah suatu sistem pengetahuan, melainkan suatu jalan keselamatan.”23
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Bila manusia hanya memandang dunia sebagai tempat yang penuh dengan
penderitaan, mereka berisiko lebih besar untuk berinteraksi dengannya secara
keliru. Mereka mungkin, misalnya, hanya akan mengupayakan kebebasan
dari penderitaan diri sendiri, merasa tak berdaya dan mundur menghadapi
kenyataan yang berat dalam masyarakat atau jatuh dalam cara hidup pasif,
menantikan orang lain menyelesaikan masalah-masalah mereka.
Niat Sakyamuni sesungguhnya bukanlah untuk mengatakan bahwa dunia
saha merupakan tempat kita menanggungkan penderitaan; alih-alih ia ingin
mengklarifikasi bahwa inilah tempat yang tepat bagi kita untuk mewujudkan dunia yang kita dambakan dan impikan (Tanah Sinar Sentosa Abadi).
Prinsip ini digambarkan secara amat rinci di dalam bab kesebelas “Menara
Pusaka” kitab Sutra Bunga Teratai. Di dalamnya, sebuah menara raksasa
bersinar dengan cahaya kemuliaan muncul ke dunia saha, tempat berkumpul
banyak sekali manusia untuk menyimak petuah Sang Buddha. Menara itu
lalu berubah menjadi Tanah Sinar Sentosa Abadi yang disaksikan oleh semua
peserta.
Di Jepang pada abad ketiga belas, guru Buddhis Nichiren (1222–82)
mengajarkan prinsip “dunia saha tiada lain adalah Tanah Sinar Sentosa
Abadi” sebagai berikut: “Ini bukan soal apakah dia [praktisi Sutra Bunga
Teratai] meninggalkan tempatnya sekarang dan pergi ke tempat lain.”24
Dengan kata lain, negeri ideal yang didambakan manusia itu tidak berada
di suatu tempat yang jauh dari jangkauan mereka. Intisari kitab Sutra Bunga
Teratai terdapat di dalam bertindak lebih luhur untuk membuat tempat kita
berada sekarang ini bersinar sebagai Tanah Sinar Sentosa Abadi.
Orang-orang yang tinggal di Jepang pada masa Nichiren menjalani hidup
yang seakan tak pernah lepas dari kesusahan. Selain konflik, mereka menghadapi berbagai bencana alam seperti gempa bumi, badai topan, dan juga
wabah penyakit. Yang lebih parah, masyarakat dilanda ideologi pelarian yang
membuat mereka terpaku di dalam cangkang egoistik sendiri dan memung-
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gungi realitas, serta sistem pemikiran yang menggambarkan manusia sebagai
yang tak berdaya. Keyakinan-keyakinan ini lebih jauh menimbulkan lingkaran setan yang membuat manusia kehilangan semangat hidupnya.
Dengan latar belakang seperti inilah Nichiren menguraikan adegan kemunculan Menara Pusaka di dalam kitab Sutra Bunga Teratai untuk memulai proses transformasi negeri. Dia menekankan bahwa Menara Pusaka yang
disaksikan oleh umat yang berkumpul itu sesungguhnya adalah “tubuh-tubuh pribadi mereka”.25 Dengan demikian, ia mengajarkan kepada kita bahwa
proses munculnya kesadaran tentang fakta bahwa dalam setiap diri kita terdapat cahaya yang sama cemerlang dan bermartabat seperti yang dipancarkan oleh Menara Pusaka—cahaya yang dapat menyinari dunia yang dipenuhi
penderitaan—menjadi mata air untuk mengungkapkan potensi manusia yang
tiada terbatas. Lebih jauh lagi, ia menganjurkan pentingnya menciptakan
dengan tangan sendiri sebuah dunia yang kita inginkan, setiap orang melakukan upaya untuk bersinar seperti Menara Pusaka dan berjuang lebih keras
untuk mencerahkan masyarakat dengan harapan.
Pada Februari 2005, saya bertemu dengan aktivis lingkungan Wangari
Maathai (1940–2011). Kami membahas kegiatannya dalam menyalakan harapan menuju terciptanya dunia baru yang dimulai dari lingkungan terdekat.
Merenungkan Gerakan Sabuk Hijau (Green Belt Movement) yang dimulai dengan menanam hanya tujuh anak pohon, Dr. Maathai menegaskan: “Masa
depan tidak terdapat di masa depan. Alih-alih, masa depan dilahirkan dari
tindakan kita sekarang, dan bila kita ingin mewujudkan sesuatu di masa depan, kita harus mengambil tindakan ke arah itu sekarang.”
Saya masih ingat dengan jelas senyuman Dr. Maathai yang berseri-seri dan
bagaimana senyuman itu terkilas di wajahnya seperti angin musim semi ketika
para mahasiswa Universitas Soka menyambutnya dengan menyanyikan lagu
Green Belt Movement yang meriah dalam Bahasa Kikuyu, bahasa ibunya.
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Ini adalah tanah kita.
Menanam pohon di sini
adalah misi kita.
Sewaktu memperhatikan ia menggumami lirik dan bergerak mengikuti
irama lagu itu, saya tidak bisa menahan perasaan bahwa saya sedang
menyaksikan kegembiraan yang datang dari keterlibatan dalam tantangan
pembangunan. Kegembiraan yang berasal dari seluruh keberadaannya itu
telah menjadi daya penggerak yang menjadikan gerakan menanam pohon
menyebar ke seluruh Afrika, sejak dimulai di Kenya.

Seikyo Shimbun

Tanpa sengaja, saya bertemu dengan Dr. Maathai hanya dua hari setelah
diberlakukannya Protokol Kyoto, sebuah kerangka kerja pertama yang di-

Penulis dan aktivis lingkungan hidup Wangari Maathai, bersama mahasiswa Universitas Soka,
Tokyo, Februari 2005
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tujukan untuk mengurangi gas rumah kaca. Gerakan yang diprakarsai oleh
Dr. Maathai di Kenya ketika itu mungkin belum begitu menarik perhatian
massa sebagai tonggak bersejarah. Namun, seiring waktu, harapan yang
dipercikkan lewat aksinya berkembang dan menghimpun dukungan, dan
akhirnya berkembang menjadi suatu kampanye kemitraan dengan Program
Lingkungan PBB alias UNEP (United Nations Environment Programme) yang
telah terus berlanjut setelah beliau wafat. Lewat prakarsanya ini, lebih dari 15
miliar pohon telah ditanam di seluruh dunia.26 Selain itu, selama KTT Aksi
Iklim yang diselenggarakan tahun lalu, negara-negara di seluruh dunia, mulai
dari Pakistan hingga Guatemala, membuat komitmen untuk menanam lebih
dari 11 miliar pohon.27
Kata-kata Dr. Maathai berikut ini terngiang terus di dalam benak saya
hingga kini:
Kendati kita berpikir bahwa satu tindakan pada tingkat individu mungkin sangat kecil, bayangkan saja bila tindakan itu diulang beberapa juta
kali. Hasilnya akan berbeda.28
Kata-katanya memuat kekuatan kegembiraan yang berasal dari keterlibatan di dalam tantangan pembangunan.
Pameran SGI yang berjudul “Benih-benih Harapan” memamerkan
berbagai upaya individu-individu seperti Dr. Maathai yang telah memprakarsai gerakan di akar rumput. Individu-individu lainnya adalah futuris Dr.
Hazel Henderson dan berbagai upayanya untuk melawan polusi udara. Yang
memicu Dr. Maathai bergerak adalah ketika ia menyaksikan pepohonan ara
yang sudah lama dianggap sakral bagi orang-orang di kampung halamannya,
ditebang demi mengejar pembangunan ekonomi. Bagi Dr. Henderson,
pemicunya adalah menyaksikan polusi udara yang parah di Kota New York,
tempat ia tinggal ketika itu, dan betapa putri remajanya pulang dari sekolah
dengan wajah berlepotan jelaga.
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Dalam kedua contoh itu, pengalaman merasakan tertekan telah membuat
mereka sadar benar tentang hal-hal yang mereka hargai, hal-hal yang tidak
boleh hilang dari dunia. Namun, mereka tidak membiarkan kesakitan itu
melumpuhkan mereka. Dr. Maathai bergerak untuk meluaskan gerakannya
yang dilandaskan pada komitmen untuk memutus lingkaran kemiskinan dan
kelaparan serta menjaga perdamaian dengan menanam pepohonan. Begitu
pula, Dr. Henderson mulai bekerja dengan orang-orang yang berpikiran sama
untuk memungkinkan anak-anak menghirup udara bersih kembali. Dalam
kedua kasus itu, mereka mengubah penderitaan menjadi energi pembangunan
yang memungkinkan mereka wujudkan dunia yang mereka harapkan.
Setelah menampilkan cerita-cerita semacam itu, pameran “Benih-Benih
Harapan” ditutup dengan sebuah panel yang menggambarkan sebatang pohon dengan dedaunannya yang menjangkau ke angkasa di sekitarnya. Di sini,
para penonton diajak untuk mempertimbangkan bersama tantangan-tantangan yang dapat mereka lakukan, dimulai dari tempat mereka berada sekarang ini demi menanamkan benih-benih harapan di dunia.
Inisiatif UN75, yang dimulai bulan ini, memperingati ulang tahun PBB
ketujuh puluh lima dan bertujuan mendorong dialog dan aksi tentang
bagaimana membangun dunia yang lebih baik di tengah isu-isu yang menghadang kita. Seraya menciptakan serangkaian peluang untuk dialog, inisiatif ini
menempatkan fokus khusus untuk menjangkau orang-orang yang suaranya
terlalu sering diabaikan oleh masyarakat internasional, untuk “menyimak harapan-harapan dan kecemasan-kecemasan mereka”, dan untuk “belajar dari
pengalaman-pengalaman mereka”.29 Lewat dialog-dialog semacam itu, PBB
berupaya menempa visi global untuk tahun 2045, tepat seratus tahun usianya,
dan menggalang aksi kerja sama untuk mewujudkan visi itu.
Karena perubahan iklim adalah salah satu isu mendasar yang mendorong
dialog di PBB, maka penting bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan
ini untuk berfokus pada kecemasan dan beban populasi yang paling berat

39

terimbas krisis secara langsung dan menggunakan kisah-kisah mereka untuk menghasilkan aksi konstruktif menuju pembangunan dunia yang lebih
baik. Perspektif masyarakat luas, mulai dari mereka yang terkena langsung
dampak perubahan iklim, merupakan unsur-unsur yang tercakup dalam visi
global tentang masa depan yang kita inginkan; kuncinya ada pada penyatuan
kepingan-kepingan yang tumpang tindih, dan menciptakan mosaik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami manusia secara nyata.
Lewat berbagai macam upaya kerja sama yang akan muncul dari dialogdialog ini dan lewat perluasan visi yang dapat dijangkau dan disebarkan oleh
masyarakat luas, saya yakin kita akan dapat mempercepat momentum menurunkan pemanasan global seraya menguatkan fondasi untuk masyarakat
global yang berkelanjutan.

AKSI IKLIM OLEH KAUM MUDA
Komitmen ketiga yang ingin saya usulkan adalah upaya untuk membuat
sepuluh tahun ke depan sebuah dekade aksi iklim oleh kaum muda dan menjadikannya sebagai elemen integral dari Dekade Aksi PBB yang diluncurkan
baru-baru ini untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.30
KTT Iklim Pemuda PBB (UN Youth Climate Summit) yang berlangsung
menjelang KTT Aksi Iklim September lalu dapat dilihat sebagai kemunculan
suatu PBB jenis baru. Saya katakan demikian karena aksi itu menampilkan
karakteristik berikut:
1. Para kaum muda dari 140 lebih negara dan wilayah berpartisipasi

tidak sebagai perwakilan negara mereka masing-masing, melainkan
sebagai perwakilan generasi mereka secara keseluruhan;
2. Berbagai diskusi di KTT itu dimoderatori langsung oleh kaum

muda dan bukan oleh para pejabat PBB; dan

40

3. Alih-alih menggunakan format standar rapat PBB yang menampil-

kan pembicara demi pembicara, ada penekanan untuk mempromosikan acara diskusi yang hidup.
Di atas segalanya, ada fakta bahwa Sekjen PBB Guterres bertindak sebagai “penyimak utama”31 pada sesi pembukaan, dan berfokus sepenuhnya
pada setiap pernyataan perwakilan pemuda ini.

Selain itu, berbagai pemogokan iklim global telah menimbulkan gelombang momentum internasional untuk aksi
iklim. Selama seminggu KTT
Aksi Iklim PBB itu saja, ada
lebih dari 7,6 juta orang dari
185 negara yang berpartisipasi
menyerukan aksi mendesak
untuk menghadapi pemanasan
global.32 Asal-usul gerakan itu

Foto PBB/Cia Pak

Pada tahun 2006, saya mengeluarkan suatu proposal tentang reformasi
PBB. Di dalamnya saya membuat saran agar setiap tahun, menjelang Sidang
Tahunan Majelis Umum PBB, diadakan pertemuan para wakil pemuda dari
seluruh dunia untuk memberikan kesempatan kepada para
pemimpin dunia menyimak
pandangan-pandangan generasi berikutnya. Saya tidak bisa
tidak menganggap KTT Iklim
Pemuda ini sebagai suatu model praktik berwawasan ke depan seperti itu.

Greta Thunberg berbicara di pembukaan KTT Aksi
Iklim PBB, New York, September 2019
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dapat ditemukan di dalam aksi seorang murid sekolah menengah dari Swedia,
Greta Thunberg, yang memulai pemogokan di sekolah untuk menuntut respons lebih kuat terhadap krisis iklim pada musim panas tahun 2018. Aksinya memancing respons langsung kaum muda di berbagai tempat, dan dari
pemogokan itu telah bermunculan para peserta dari segala usia.
Christiana Figueres, orang yang memainkan peran penting dalam konferensi iklim di Paris sebagai sekretaris eksekutif Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim dan kini memimpin Mission 2020, sebuah program yang
ditujukan untuk memastikan Kesepakatan Paris dicapai, telah menyatakan:
Kekesalan dan kemarahan di jalan-jalan itu dapat dipahami, karena
orang-orang ini, anak-anak muda khususnya, memahami sains, mereka
memahami dampaknya terhadap kehidupan mereka, dan mereka tahu
bahwa masalah itu dapat diatasi.33
Ia menjelaskan bahwa anak-anak muda ini tahu bahwa perubahan bukanlah mustahil dan karena itulah mereka mengungkapkan kemarahan terhadap
lambannya upaya-upaya untuk mencegah pemanasan global; dan bahwa ke
depannya, bila kemarahan ini bersatu dengan optimisme, kita dapat mengharapkan kemunculan sesuatu yang lebih kuat.
Ibu Figueres mengunjungi Kantor Pusat Soka Gakkai pada bulan Februari tahun lalu. Dalam sebuah artikel yang kemudian dia sumbangkan ke
koran Seikyo Shimbun, dia memikirkan proses mewujudkan Kesepakatan Paris walaupun banyak pihak yang merasa hal itu mustahil. Dia menekankan:
“Tidak mungkin orang bisa meraih kemenangan tanpa optimisme.”34 Saya
tidak bisa berhenti merasakan bahwa ketika kemauan orang-orang muda
untuk mengubah realitas bertemu dengan optimisme yang tak terkalahkan,
kemungkinan-kemungkinannya adalah tiada berhingga.
Upaya kaum muda untuk memerangi perubahan iklim telah memicu ak-
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tivitas banyak individu dan organisasi di seluruh dunia. Sebuah contohnya
dapat dilihat pada jejaring pendidikan tinggi yang deklarasinya kini sudah
diadopsi oleh lebih dari 16.000 institusi yang berkomitmen untuk membahas
krisis itu lewat karya bersama para mahasiswanya. Rencana aksi mereka mencakup: membuat komitmen untuk menuju netral karbon; memobilisasi lebih
banyak sumber daya untuk penelitian terkait iklim; dan menguatkan pendidikan lingkungan dan keberlanjutan, baik di kampus maupun melalui program
yang berbasis masyarakat.35
Contoh lainnya adalah mobilisasi kota-kota dan pemerintahan daerah
di seluruh dunia, yakni Perjanjian Global Wali Kota untuk Iklim & Energi
(Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) yang kini memiliki lebih dari
10.000 anggota di 138 negara. Para Pemerintah Kota ini semuanya berkomitmen untuk melakukan tindakan aktif mengurangi emisi CO2.36
“Kaum muda pengubah iklim sedang membangun suatu ‘kesadaran
kolektif baru,’”37 demikian disampaikan oleh aktivis mahasiswa Argentina,
Bruno Rodríguez pada KTT Iklim Pemuda PBB; memang energi dan
antusiasme generasi muda sedang memutar siklus sebab-akibat positif.
Seraya memperhatikan kegairahan zaman baru ini, saya teringat kata-kata Dr. Aurelio Peccei (1908–84), salah satu pendiri Club of Rome, yang pada
tahun 1981 menulis: “Bahkan nalar keadilan dan demokrasi menuntut agar
suara-suara pemuda didengarkan.”38
Club of Rome (Klub Roma) dikenal telah memperingatkan lebih dari separuh abad yang lalu mengenai keterbatasan Bumi dan sumber dayanya, memercikkan pemikiran yang membangkitkan konsep berkelanjutan. Dr. Peccei
yang memegang peran utama dalam upaya ini, menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih banyak beraksi dan
menerapkan kekuatan imajinasi dan kepemimpinan mereka. Saya bertemu
dengan Dr. Peccei sebanyak lima kali mulai dari tahun 1975; penekanannya
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pada hal ini tetap jelas hingga kini.
Menyimak suara anak muda bukan hanya suatu opsi atau sekadar “pilihan yang lebih baik”. Itu merupakan satu-satunya jalur logis ke depan, suatu
langkah yang tidak dapat diluputkan bila kita memang benar-benar peduli
dengan masa depan dunia kita. Itulah keyakinannya yang tak tergoyahkan.
Kendati sebagai seorang usahawan, Dr. Peccei telah merasakan pekerjaannya di bidang industri memuaskan dan menyenangkan, dan dia akhirnya memutuskan untuk menutup bab itu dalam hidupnya dan beralih mendirikan
Klub Roma karena kesadaran berikut ini mulai berakar:

Klub Roma yang didirikan
pada tahun 1968 berdasarkan
kepedulian ini, telah mengalami kesulitan mencapai hasil nyata di tahun-tahun awal.
Kendati berbagai upaya terbaik
dilakukan untuk menarik perhatian pada masalah eksistensial Bumi, tanggapan umum
adalah “seolah-olah masalah

Seikyo Shimbun

Sementara kondisi dunia
secara global terus memburuk, saya secara bertahap menyadari bahwa
memusatkan seluruh upaya pada proyek atau
program individual akan
berisiko menjadi suatu
upaya yang sia-sia.39

Penulis bertemu dengan Aurelio Peccei,
Paris, Mei 1975
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global yang sedang kita suarakan ini adalah mengenai planet lain”. Terlebih
lagi, bahkan mereka yang mendukung upaya yang dilakukan Klub ini juga
bersikap “asalkan tidak mengganggu kepentingan mereka atau kegiatan mereka sehari-hari”.40
Laporan Klub Roma “The Limits to Growth” (Batas-Batas Pertumbuhan)
diterbitkan pada 1972, empat tahun setelah pendiriannya. Laporan itu memberikan dampak besar, yakni menyebarkan kesadaran tentang Bumi dan
sumber alamnya yang terbatas. Namun tetap saja banyak kritikus menyatakan bahwa isinya terlalu pesimistis. Dr. Peccei tidak kehilangan semangat.
Dia tetap bergeming dengan keyakinannya bahwa yang penting adalah
“mengambil langkah pertama dengan sungguh-sungguh dan cepat ke arah
yang benar”.41 Ia tidak pernah melepaskan keyakinannya akan potensi tak
berhingga yang secara alamiah terdapat di dalam diri setiap manusia.
Pertemuan pertama saya dengan Dr. Peccei terjadi pada bulan Mei 1975,
beberapa bulan setelah SGI didirikan. Dia adalah salah satu dari beberapa
tokoh yang dikenalkan kepada saya oleh ahli sejarah Arnold J. Toynbee
(1889–1975) sewaktu saya mengunjunginya di London pada bulan Mei 1973,
setahun setelah buku “Batas-Batas Pertumbuhan” diterbitkan. Kami baru
saja menyelesaikan serangkaian percakapan yang berlangsung sekitar empat
puluh jam dalam rentang waktu dua tahun. Profesor Toynbee mengungkapkan harapannya agar saya melanjutkan dialog semacam itu dengan sejumlah
teman-temannya, di antaranya adalah Dr. Peccei.
Sewaktu saya dan Dr. Peccei sedang berkomunikasi mengenai kemungkinan bertemu pada kunjungan saya berikutnya ke Eropa, beliau mendengar
bahwa SGI akan menyelenggarakan Konferensi Perdamaian Dunia Pertama
di Guam dan mengirimkan pesan ucapan selamatnya.
Di konferensi itu, yang merupakan hari berdirinya SGI pada 26 Januari
1975, saya menulis di dalam buku tamu di bawah kolom negara asal, “Du-

45

nia ini”. Pada titik awal SGI ini, saya ingin meringkas ke dalam dua kata
itu semangat presiden pertama Makiguchi dan presiden kedua Toda. Dari
Makiguchi, ia telah menganjurkan agar kita melihat dunia ini sebagai tempat
kita secara sadar berjuang untuk hidup berdampingan satu sama lain sebagai
warganya, bukan hanya sebagai anggota komunitas suatu bangsa tertentu.
Tekad Toda adalah, tak seorang pun, apa pun kebangsaannya, yang boleh
diinjak-injak hak dan kepentingannya, suatu visi yang dia namakan “nasionalisme global” (Jp: chikyu minzokushugi).
Empat bulan kemudian ketika saya berjumpa dengan Dr. Peccei, ia membawa salinan terjemahan Bahasa Inggris buku The Human Revolution (Revolusi Manusia), novel saya tentang sejarah Soka Gakkai yang dimulai dengan
presiden pendirinya Makiguchi dan Toda. Dr. Peccei menyampaikan bahwa
ia merasakan pertalian mendalam dengan gerakan kami untuk “revolusi manusia”—suatu gerakan yang bertujuan mengubah zaman melalui upaya setiap orang untuk sepenuhnya menyadari potensi yang ada di dalam dirinya.
Dukungannya benar-benar merupakan sumber dorongan semangat bagi saya
ketika itu.
Di dalam kumpulan dialog-dialog kami (diterbitkan dalam Bahasa Inggris
dengan judul Before It Is Too Late; Bahasa Indonesia dengan judul Sebelum Segalanya Terlambat), ia menegaskan: “Pada tiap pribadi hadir suatu anugerah
alami berupa sifat dan kemampuan yang dibiarkan diam selama ini, yang
sesungguhnya dapat dimunculkan dan dimanfaatkan untuk mendandani keadaan manusia yang makin memburuk.”42
Munculnya sejumlah besar anak muda yang kini dengan berani menghadapi krisis iklim adalah perwujudan kekuatan kaum muda yang menjadi harapan Dr. Peccei. Tidak seperti isu-isu seperti polusi dan penipisan sumber daya
alam yang merupakan titik perhatian saat penerbitan laporan “Batas-Batas
Pertumbuhan” dan yang tujuannya sebagian besar dapat dipilah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim tercakup ke dalam seluruh bidang
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kehidupan dan kegiatan ekonomi kita sehari-hari, dan membuatnya kian sulit
untuk menemukan solusi.
Di Parlemen Eropa Oktober tahun lalu, salah satu ketua Klub Roma sekarang, Sandrine Dixson-Declève, mengutip dari Rencana Darurat Planet Klub
Roma mengenai sepuluh aksi mendesak yang diperlukan untuk pergeseran
ekonomi sirkular, termasuk suatu transisi ke energi rendah karbon dan perluasan investasi sumber-sumber energi terbarukan.43
Justru karena hal ini begitu kompleks dan membutuhkan pendekatan beragam sisi, kita dapat memandang tantangan perubahan iklim sebagai suatu
keragaman peluang yang istimewa bagi umat manusia untuk mengungkapkan
potensi mereka yang tiada terbatas. Luasnya keberagaman ini ditunjukkan
oleh berbagai forum di KTT Iklim Pemuda yang juga dihadiri oleh perwakilan
SGI. Berbagai solusi inovatif yang dieksplorasi dari sisi pandang antara lain
pelestarian lingkungan, bisnis start-ups, keuangan, teknologi, seni, olahraga,
mode, media sosial, dan konten video viral.
Di sini saya ingin menggarisbawahi deklarasi politik KTT Tujuan

EKONOMI SIRKULAR
Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan memelihara
sumber daya agar dapat digunakan selama mungkin, menarik keluar
nilai maksimum dari sumber daya itu saat digunakan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk serta bahan pada akhir setiap umur
layanan. Sistem sirkular menerapkan penggunaan kembali, berbagi,
perbaikan, pemugaran, manufaktur kembali, dan daur ulang, membuat semua “limbah” menjadi input untuk proses lainnya. Pendekatan
regeneratif ini berbeda dengan ekonomi linear tradisional yang memiliki model produksi “ambil, buat, buang”.
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Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi di PBB segera setelah KTT Iklim
Pemuda. Dengan menempatkan periode hingga 2030 sebagai “Dekade Aksi
dan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan”,44 deklarasi itu menegaskan
bahwa kita harus bekerja sama dalam kemitraan yang langgeng dan yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk kaum muda.
Berdasarkan deklarasi ini, Sekjen PBB Guterres melancarkan suatu
Dekade Aksi baru yang menyerukan aksi pada tingkat komunitas dan global,
beserta berbagai upaya populer yang melibatkan kaum muda. Sejalan dengan
ini, saya ingin mendorong agar gerakan populer ini mencakup promosi aktif
upaya-upaya yang dipimpin oleh kaum muda untuk mengembangkan solusi
iklim.
Greta Thunberg yang memimpin upaya melawan perubahan iklim,
menyampaikan pidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2019 alias
COP25 yang diselenggarakan di Madrid bulan lalu. Seraya menekankan
pentingnya dekade berikutnya hingga 2030, ia mengatakan:
Sesungguhnya, setiap perubahan besar sepanjang sejarah selalu bersumber dari manusia biasa. Kita tidak harus menunggu. Kita dapat
memulai perubahan sekarang.45
Sehubungan dengan ini, saya mengusulkan agar KTT Iklim Pemuda
diselenggarakan setiap tahun sebagai suatu sarana untuk menciptakan jalur
baru bagi PBB, dan juga agar PBB bekerja dalam koordinasi erat dengan
masyarakat sipil untuk mempromosikan berbagai kegiatan dalam semangat
menjadikan sepuluh tahun ke depan sebagai dekade pemuda di mana saja
memimpin perlawanan terhadap perubahan iklim.
Selanjutnya, sebagai langkah untuk menguatkan tren ini, saya ingin
mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang
mendorong mengutamakan partisipasi pemuda dalam pengambilan
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keputusan yang menyangkut iklim. Ini menyusul model Resolusi Dewan
Keamanan 2250 yang mendesak negara-negara anggota untuk memperkuat
peran yang dimainkan kaum muda dalam isu-isu perdamaian dan keamanan.
Suatu pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati ulang tahun PBB
yang ketujuh puluh lima dijadwalkan berlangsung bulan September ini.
Anak-anak muda di dunia harus diundang untuk berpartisipasi sebagai mitra
utama. Adopsi resolusi Dewan Keamanan sebagaimana dibabarkan di atas
akan menandai dimulainya dekade aksi oleh pemuda dan dengan itu, suatu
bab baru dalam sejarah PBB pun dimulai.
Program Aksi Global SOKA yang diprakarsai oleh para anggota generasi
muda kami di Jepang pada tahun 2014, kini diluncurkan kembali sebagai Aksi
Global SOKA 2030. Aksi ini mengupayakan suatu konstituen akar rumput
yang bersatu dalam komitmen untuk bertindak, mencakup program “10 Tantanganku” (My 10 Challenges), yang di dalamnya para individu didorong untuk mencari cara mengurangi jejak karbon dalam kehidupan sehari-hari.
Jalur menuju penyelesaian masalah perubahan iklim dan pencapaian
SDGs tidak akan mulus dan mudah. Namun, saya sangat yakin bahwa selama
masih ada solidaritas di kalangan pemuda, tidak akan ada tantangan yang
tidak dapat kita selesaikan.

MEMBANGUN DUKUNGAN UNTUK TPNW
Selanjutnya, saya ingin menawarkan suatu proposal konkret di empat
bidang utama yang akan menyumbang ke pembentukan suatu masyarakat
global yang berkelanjutan, tempat kita semua dapat hidup secara bermartabat
dan dengan rasa aman.
Yang pertama berkaitan dengan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir alias
TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Saya ingin menekankan
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tentang betapa pentingnya perjanjian ini diberlakukan secara resmi pada tahun ini yang menandai peringatan ketujuh puluh lima tahun peristiwa bom
atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini akan menjadikan tahun 2020 sebagai tahun ketika umat manusia akhirnya mulai meninggalkan abad nuklir.
Sejak diadopsi pada bulan Juli 2017, TPNW telah ditandatangani oleh

NEGARA-NEGARA YANG
MENINGGALKAN PROGRAM SENJATA NUKLIR

Tahun Meninggalkan
Nuklir

Status NPT

Argentina

1990

1995 (A)

Belarus

1991

1993 (A)

Brazil

1990

1998 (A)

Irak

1991

1968 (R)

Kazakhstan

1991

1994 (A)

Libya

2003

1968 (R)

Republik Korea

Pertengahan 1970-an

1968 (R)

Afrika Selatan

1989

1991 (A)

Swedia

1960-an

1968 (A)

Ukraina

1991

1994 (A)

Negara

A - Accession (Persetujuan)
R - Ratification (Ratifikasi)
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Penjelasan
Meninggalkan manufaktur senjata nuklir
Mengembalikan persenjataan nuklirnya
Meninggalkan manufaktur senjata nuklir
Meninggalkan program
senjata nuklirnya
Mengembalikan persenjataan nuklirnya
Meninggalkan program
senjata nuklirnya
Menghentikan program
plutoniumnya
Membongkar gudang
senjata nuklirnya
Meninggalkan program
senjata nuklirnya
Mengembalikan persenjataan nuklirnya

delapan puluh negara dan diratifikasi oleh tiga puluh lima negara.46 Negara-negara harus menandatangani dan meratifikasinya dengan langkah yang
dipercepat untuk mencapai tonggak lima puluh ratifikasi yang dibutuhkan
untuk pemberlakuannya secara resmi sesegera mungkin.
Dengan berakhirnya Perjanjian Senjata Nuklir Jarak Menengah alias INF
Treaty (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) yang merupakan tonggak
upaya pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia,
perlombaan senjata nuklir sedang mengancam untuk bangkit kembali. Dunia dihadapkan pada kondisi-kondisi yang, dalam kata-kata Renata Dwan,
Direktur Institut Penelitian Pelucutan Senjata PBB (UN Institute for Disarmament Research), “Risiko penggunaan senjata nuklir. . . lebih tinggi sekarang
ketimbang sebelumnya sejak Perang Dunia Kedua.”47 Kondisi sekarang sangat mendesak untuk menggunakan pemberlakuan TPNW sebagai kekuatan
perlawanan terhadap kecenderungan ini.
Saat ini, tidak ada negara yang memiliki atau yang bergantung pada senjata nuklir yang telah bergabung dalam TPNW, tetapi pelarangan penggunaan
senjata nuklir “dalam kondisi apa pun”48 yang ditetapkan oleh TPNW merupakan suatu makna sejarah yang sangat penting. Sebab pelarangan itu mewujudkan seluruh ikrar para hibakusha dunia—korban-korban dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki serta dari pembuatan dan pengujian senjata
nuklir di seluruh dunia—untuk tidak pernah membiarkan seorang pun menderita sebagaimana yang telah mereka alami.
Adopsi TPNW mengikuti sederetan resolusi PBB selama beberapa dasawarsa untuk mengupayakan solusi bagi isu senjata nuklir, mulai dari resolusi pertama yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1946 yang
menyerukan penghapusan senjata nuklir. Seperti yang ditegaskan oleh Sekjen
PBB Guterres: “Penghapusan total senjata nuklir merupakan DNA PBB.”49
Kecepatan penandatanganan dan ratifikasi TPNW tidak berbeda
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pentingnya dari Traktat Tidak Memperbanyak Senjata Nuklir alias NPT
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Ketika diberlakukan
pada bulan Maret 1970, perjanjian itu telah ditandatangani oleh sembilan
puluh negara dan diratifikasi hanya oleh empat puluh tujuh negara. Namun,
norma pelarangan terhadap perbanyakan senjata nuklir terus mendapatkan
daya tariknya lewat keberadaan NPT. Banyak negara yang sebelumnya
mempertimbangkan opsi nuklir telah secara sukarela memilih jalur status
tanpa senjata nuklir apa pun. Afrika Selatan yang telah mengembangkan dan
memiliki senjata nuklir, menghentikan program nuklir mereka, menghapuskan
dan mengosongkan gudang persenjataan mereka untuk mengikuti aturan
NPT.
Tidak memperbanyak senjata nuklir hanyalah sebuah idealisme sebelum
NPT diberlakukan secara hukum. Namun, begitu diberlakukan dan ratifikasi
mulai menyebar, idealisme itu mewujud sebagai kenyataan, menjadi pengaruh kuat pembentukan dunia. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh
ini, pemberlakuan sebuah perjanjian dapat memberikan arah baru yang lebih
jelas bagi dunia walaupun jumlah Negara-Negara Pihak masih terbatas di
tahap awalnya.
Saya ingin merujuk sebuah artikel penting yang ditulis oleh Merav Datan
dan Jürgen Scheffran tentang pentingnya menegakkan norma-norma internasional. Kedua penulis ini adalah dua orang di antara para penulis draf Model
Konvensi Senjata Nuklir alias NWC (Model Nuclear Weapons Convention), sebuah draf pendahuluan TPNW yang dikirimkan ke PBB sebagai dokumen
pembahasan di PBB pada tahun 1997. Mereka menulis:
Bila perbedaan antara Hukum Internasional [international law] dan
Hubungan Internasional [international relations] menggambarkan perbedaan antara yang ideal dan yang nyata, maka NWC dapat dikatakan
memuat yang ideal, sedangkan NPT memuat yang nyata. TPNW
memuat keduanya: isinya menggambarkan yang ideal karena belum
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ada negara bersenjatakan nuklir yang menandatanganinya, dan juga
menggambarkan kenyataan karena perjanjian ini nyata ada.50
Mereka lebih jauh menekankan, “Tren yang menentang dan melawan
pelucutan juga merupakan suatu kenyataan, tetapi tren itu tidak menyangkal
evolusi dan nilai-nilai norma.”51 Saya sangat setuju.
Oleh karena itu, fokus ke depan haruslah menitikberatkan pelarangan terhadap penggunaan senjata nuklir dalam kondisi apa pun—yang ditetapkan
melalui pemberlakuan TPNW secara hukum—sehingga tidak ada negara
yang dapat menantangnya.
Menurut laporan tahun 2019 dari Norwegian People’s Aid (Bantuan Rakyat
Norwegia), mitra ICAN, sebanyak 135 negara kini mendukung TPNW.52
Jumlah pemerintahan kota yang menyatakan dukungan terhadapnya juga
makin bertambah. The Cities Appeal (Seruan Kota-Kota) yang dilancarkan
oleh ICAN pada tahun 2018 telah diikuti oleh kota besar dan kecil di negaranegara bersenjatakan nuklir seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis,
negara-negara yang bergantung pada nuklir seperti Jerman, Belanda, Belgium,
Luxembourg, Italia, Spanyol, Kanada, Jepang, Australia, dan juga Swiss. Di
antara semua ini adalah Washington DC, Paris, dua ibu kota negara yang
bersenjatakan nuklir, dan Berlin, Oslo dan Canberra, tiga ibu kota negaranegara yang bergantung pada nuklir.53
Pada Oktober 2019, Appeal of the Hibakusha (Petisi Hibakusha) memuat
10,5 juta tanda tangan yang kebanyakan dari negara-negara bersenjatakan
nuklir dan negara-negara yang bergantung pada nuklir, telah diajukan ke
PBB.54 Petisi yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh para hibakusha dari
Hiroshima dan Nagasaki, dan yang didukung oleh Komisi Perdamaian Soka
Gakkai itu, menyerukan semua negara untuk ikut bergabung dalam TPNW.
Penting bagi kita untuk merajut bersama beragam benang kemauan
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populer yang mendukung penghapusan senjata nuklir supaya bisa secara
pasti mendorong majunya proses penguatannya sebagai sebuah norma dalam
masyarakat. Untuk mencapai itu, saya ingin menyarankan agar sebuah forum
warga (people’s forum) untuk dunia tanpa senjata nuklir diselenggarakan di
Hiroshima atau Nagasaki untuk menindaklanjuti pertemuan pertama NegaraNegara Pihak TPNW, yang menurut perjanjian tersebut perlu dilaksanakan
setahun setelah pemberlakuannya.
Forum itu akan membawa hibakusha dari seluruh dunia, pemerintahan
kota yang mendukung TPNW, dan perwakilan dari masyarakat sipil. Saya
mengusulkan pengadaan forum ini karena saya yakin bahwa agar pelarangan
senjata nuklir ini berakar sebagai norma global umat manusia, maka manusia sendirilah yang harus mendorong debat yang didasarkan pada pengakuan
bersama bahwa kengerian dari senjata nuklir jangan pernah lagi dirasakan
oleh negara mana pun.
Harapan mendalam saya adalah agar Jepang sebagai satu-satunya negara
yang pernah mengalami kesengsaraan serangan nuklir pada waktu perang,
akan terus berupaya untuk memperdalam diskusi internasional mengenai
tidak manusiawinya senjata nuklir dan bertindak sebagai jembatan antara
negara-negara bersenjatakan nuklir dan negara-negara tanpa senjata nuklir.
Adalah tiga konferensi internasional yang dimulai pada tahun 2013
mengenai dampak kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir, yang telah
membuka jalan bagi dimulainya negosiasi tentang perjanjian pelarangan
senjata nuklir—suatu target yang mendapatkan perlawanan kukuh lebih dari
tujuh puluh tahun. Serangkaian konferensi itu mengklarifikasi hal-hal penting
berikut ini:
1. Tidak mungkin ada negara atau lembaga internasional mana pun

yang dapat dengan tepat memberikan bantuan memadai kepada
para korban darurat kemanusiaan akibat ledakan senjata nuklir.
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2. Dampak ledakan senjata nuklir tidak dapat dibatasi oleh perba-

tasan negara dan akan menimbulkan pengaruh kerusakan jangka
panjang yang bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup
umat manusia.
3. Efek tidak langsung dari ledakan senjata nuklir akan meliputi peng-

hambatan perkembangan ekonomi dan kerusakan ekologis, dengan
dampak paling parah terpusat pada segmen-segmen masyarakat
yang miskin dan rentan.
Konferensi-konferensi itu menggeser perspektif diskusi senjata nuklir, dari
isu keamanan nasional menjadi isu dampaknya pada umat manusia bila digunakan. Dengan cara demikian meningkatkan momentum untuk memulai
negosiasi tentang perjanjian pelarangannya.
Pada bulan Oktober 2018 setelah adopsi TPNW, Komisi Hak Asasi
Manusia PBB yang bertanggung jawab memonitor implementasi Perjanjian

PERTEMUAN PERTAMA NEGARA-NEGARA PIHAK TPNW
Dalam waktu setahun sejak pemberlakuan Traktat Pelarangan Senjata
Nuklir alias TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), pertemuan pertama Negara-Negara Pihak dari perjanjian akan diadakan
untuk menetapkan tenggat waktu pemusnahan senjata nuklir yang dimiliki oleh Negara Pihak dan penghapusan senjata nuklir negara asing.
Untuk memasuki tahapan pemberlakuannya, TPNW harus diratifikasi
oleh paling sedikit lima puluh negara. Hingga 26 Januari 2020, perjanjian itu telah ditandatangani oleh delapan puluh negara dan diratifikasi
oleh tiga puluh lima negara. Para pendukung perjanjian ini merekomendasikan agar pertemuan pertama Negara-Negara Pihak mempertimbangkan penetapan batas waktu sepuluh tahun untuk pemusnahan
seluruh senjata nuklir.
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Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik alias ICCPR (International
Covenant on Civil and Political Rights) 1966, mengadopsi suatu komentar
umum yang menyatakan bahwa ancaman atau penggunaan senjata nuklir
adalah “tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak untuk hidup”.55
Hak untuk hidup didefinisikan dalam ICCPR sebagai hak yang “tidak
membolehkan penghinaan”56 walaupun dalam situasi-situasi darurat, seraya menggarisbawahi posisinya yang secara unik penting di dalam hukum
hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, sifat problematis
ancaman atau penggunaan senjata nuklir telah jelas ditunjukkan berkaitan
dengan salah satu hak inti dalam hukum hak asasi manusia internasional,
suatu perkembangan yang benar-benar bermakna. Hal ini pulalah yang menjadi jantung deklarasi yang menyerukan penghapusan senjata nuklir yang
dikeluarkan oleh mentor saya, Josei Toda, pada bulan September 1957.
Tema diskusi dalam forum warga untuk sebuah dunia tanpa senjata nuklir
yang diusulkan di atas adalah hak untuk hidup, dengan hukum hak asasi
manusia internasional sebagai lensa untuk memusatkan perhatian pada sifat
tidak manusiawinya senjata-senjata ini. Saya juga ingin menyarankan agar forum ini dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk berbagi visi masing-masing
mengenai seperti apakah dunia yang dapat dibangun lewat pelarangan senjata
nuklir.
Di dalam perdebatan yang mengarah pada penulisan draf TPNW, adalah
suara seorang wanita yang menyoroti aspek yang telah lama diabaikan, yakni
kerusakan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dari perspektif gender yang
sebelumnya tidak pernah dianggap relevan dengan masalah senjata nuklir.
Saat Konferensi Wina tentang Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir (Humanitarian Impact of Nuclear Weapons) dilaksanakan pada Desember 2014,
Mary Olson dari Badan Pelayanan Informasi dan Sumber Daya Nuklir (Nuclear Information and Resource Service) memberikan presentasi yang memberikan bukti bahwa kerusakan radiasi dari senjata nuklir memberikan dampak

56

yang lebih serius pada wanita ketimbang pria. Hal ini memicu diskusi lebih
lanjut dan akhirnya menghasilkan dimasukkannya bahasa pembukaan berikut dalam TPNW:
Mengakui bahwa partisipasi yang bersifat setara, penuh, dan efektif,
baik wanita maupun pria, merupakan faktor penting untuk penggalakan dan pencapaian perdamaian dan keamanan berkelanjutan, serta
berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat partisipasi efektif
wanita dalam pelucutan senjata nuklir. ...57
Hal ini menjelaskan dari perspektif gender berbagai kontur visi untuk dunia yang akan diciptakan dengan pelarangan senjata nuklir.
Kesaksian para hibakusha dari Hiroshima dan Nagasaki yang sudah
dikumpulkan dan diterbitkan oleh Soka Gakkai selama bertahun-tahun
memuat kisah banyak wanita. Joseitachi no Hiroshima (Para Wanita dari Hiroshima) yang diterbitkan pada 2016, berisi kisah empat belas wanita yang
menceritakan penderitaan yang mereka alami bahkan setelah mereka menjadi
penyintas pengeboman: misalnya, prasangka dan diskriminasi sehubungan
dengan perkawinan dan persalinan yang mereka rasakan seraya menjalani
hidup dalam ketakutan yang terus-menerus terhadap efek samping radiasi.58
Namun, pesan mereka tidak terbatas pada tekad mereka sebagai hibakusha
untuk tidak akan membiarkan orang lain menderita apa yang telah mereka
alami. Seperti tercermin dalam judul bawah buku itu, “Demi Masa Depan
yang Cemerlang dan Penuh Senyuman”, pesan mereka digerakkan oleh
sumpah untuk bekerja sama membangun dunia yang damai tempat para ibu
dan anak-anak dapat hidup dengan rasa aman.
Untuk membangun relevansi universal dan dukungan untuk TPNW,
adalah penting agar semakin banyak orang saling berbagi harapan dan tekad
yang muncul dari kenyataan hidup sehari-hari. Saya yakin bahwa efektivitas TPNW akan ditingkatkan sebagai suatu norma global bagi seluruh umat
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manusia bila dukungan luas masyarakat dunia dipersatukan, melampaui perbedaan kebangsaan dan pandangan. Perjanjian ini memiliki kekuatan untuk
merangkul tidak hanya mereka yang terlibat di dalam isu perdamaian dan
pelucutan senjata, tetapi juga orang-orang yang peduli terhadap isu gender
dan hak asasi manusia atau terhadap masa depan anak-anak dan keluarga
mereka.

NEGOSIASI MULTILATERAL UNTUK PELUCUTAN SENJATA NUKLIR
Bidang kedua yang ingin saya ajukan sebagai proposal konkret menyangkut kebijakan untuk membuat kemajuan substantif menuju pelucutan senjata
nuklir. Secara spesifik, saya ingin menyerukan agar dua kesepakatan dimasukkan ke dalam hasil final pernyataan Konferensi Tinjauan NPT (NPT Review Conference) yang diadakan di Kantor Pusat PBB di New York pada bulan April dan Mei. Yang pertama menyangkut mulainya negosiasi multilateral
pelucutan senjata nuklir dan yang kedua mengenai pertimbangan konvergensi
teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan alias AI (artificial intelligence)
dan senjata nuklir.
Menyangkut yang pertama, saya percaya sangat penting untuk memperpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru alias New START
(New Strategic Arms Reduction Treaty) antara Amerika Serikat dan Rusia,
dan kemudian memulai negosiasi multilateral tentang pelucutan senjata nuklir. Kerangka New START yang dijadwalkan kedaluwarsa di bulan Februari 2021, menetapkan pengurangan jumlah hulu ledak nuklir strategis kedua
negara menjadi 1.550 dan membatasi jumlah rudal balistik antarbenua alias
ICBM (intercontinental ballistic missiles), rudal balistik yang diluncurkan kapal selam alias SLBM (submarine-launched ballistic missiles) dan sistem peluncur rudal lainnya hingga hanya 700. Perjanjian ini dapat diperpanjang setiap
lima tahun sekali, namun negosiasinya kini terhenti.
Terlepasnya kerangka New START yang mengikuti gagalnya Perjanjian
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Senjata Nuklir Jarak Menengah akan menciptakan kondisi yang, untuk pertama kalinya di separuh abad ini, membuat tidak adanya pengekangan timbal
balik pada persenjataan nuklir di kedua negara. Kekosongan ini mengundang
risiko suatu perlombaan senjata nuklir baru. Selain itu, percepatan pembangunan hulu ledak nuklir yang dibuat dalam bentuk mini dan senjata-senjata
supersonik menimbulkan prospek masa depan bahwa penggunaan senjata
nuklir akan dipertimbangkan dalam konflik yang terbatas secara geografis.
Hal ini menjadikan perpanjangan lima tahun New START makin penting.
Dalam hal ini, Konferensi Tinjauan NPT harus mendorong suatu moratorium atau penangguhan mengenai modernisasi senjata nuklir. Negara-Negara
Pihak harus mencapai pemahaman bahwa negosiasi pelucutan senjata nuklir
secara multilateral perlu dimulai sebelum Konferensi Tinjauan NPT berikutnya pada tahun 2025.
Dalam sejarah lima puluh tahun NPT, satu-satunya bingkai pelucutan senjata nuklir hanyalah di antara Amerika Serikat dan Rusia, dan tidak ada pelucutan senjata nuklir sesungguhnya yang diwujudkan lewat proses multilateral.
Kita harus membuat Konferensi Tinjauan NPT 2020 sebagai kesempatan
untuk menegaskan kembali bahwa NPT adalah satu-satunya perjanjian yang
mengikat secara hukum yang di dalamnya semua negara bersenjatakan nuklir
sama-sama memiliki tujuan pelucutan senjata dan berikrar untuk mencapainya. Lebih lanjut, perlu untuk mengambil tindakan yang akan memberikan
pengakuan dalam bentuk nyata.
Menyangkut tindakan-tindakan konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan, tetapi saya
ingin mengusulkan agar, berdasarkan perpanjangan lima-tahun New START,
Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Tiongkok harus memulai negosiasi baru mengenai perjanjian pelucutan senjata, dimulai dengan dialog
tentang aturan-aturan verifikasinya.
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Belajar dari pengalaman verifikasi sebelumnya yang dihimpun oleh Amerika Serikat dan Rusia serta diskursus dalam Kemitraan Internasional untuk
Verifikasi Pelucutan Senjata Nuklir (International Partnership for Nuclear Disarmament Verification) yang dimulai lima tahun lalu dengan partisipasi banyak
negara, maka kelima negara itu harus memulai perbincangan tentang apa saja
hambatan dalam upaya pelucutan senjata. Tumbuhnya rasa percaya diri dari
dialog ini dapat meningkatkan kemajuan ke arah dimulainya negosiasi substantif sehubungan dengan target angka pengurangan senjata nuklir.
Untuk menciptakan kondisi bagi pelucutan senjata nuklir secara multilateral, saya kira akan bernilai untuk mempertimbangkan kembali konsep
“keamanan bersama” yang telah membantu meningkatkan upaya mengakhiri
Perang Dingin. “Keamanan Bersama” adalah sebuah laporan yang ditulis
oleh komisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Swedia Olof Palme (1927–
86) dan disampaikan kepada Sesi Khusus Kedua Sidang Majelis Umum PBB

SESI KHUSUS MAJELIS UMUM PBB YANG DITUJUKAN UNTUK PELUCUTAN SENJATA
Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, gerakan perdamaian dan anti
nuklir menguat, mendorong pelucutan senjata nuklir dan mengakhiri
perlombaan senjata Perang Dingin. Dalam konteks ini, Majelis Umum
PBB menyelenggarakan tiga Sesi Khusus yang ditujukan untuk Pelucutan
Senjata alias SSOD (Special Sessions devoted to Disarmament). SSOD I
pada tahun 1978, SSOD II pada tahun 1982 dan SSOD III pada tahun
1988. Daisaku Ikeda menyampaikan proposalnya bertepatan dengan
SSOD I dan SSOD II, sebelum ia mulai menyampaikan proposal perdamaian tahunannya dari tahun 1983. Berdasarkan pada filosofi Buddhis,
ia menegaskan sikapnya menentang penangkalan nuklir. Dalam proposalnya kepada SSOD II, ia menyerukan pembentukan suatu “Dewan
Warga Dunia untuk Melindungi PBB” (Council of World Citizens for the
Protection of the UN) yang memuat bahwa orang-orang biasa—dan bukan hanya pemerintahan—akan ikut berperan penting.
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yang didedikasikan untuk Pelucutan Senjata alias SSOD II (Special Sessions
devoted to Disarmament) pada bulan Juni 1982. Berdasarkan pemahaman tidak akan ada pemenang dalam perang nuklir, laporan ini mendesakkan transformasi kesadaran bahwa: “Negara-negara tidak dapat lagi mengupayakan
keamanan dengan mengorbankan negara lain; keamanan hanya dapat dicapai
lewat berbagai upaya kerja sama.”59
Pemikiran ini amat selaras dengan pemikiran saya. Dalam proposal yang
saya sampaikan pada kesempatan SSOD II, saya menulis: “Mengingat konfrontasi antara sedemikian banyak persenjataan nuklir, jelaslah bahwa perluasan kekuatan militer lebih lanjut tidak mungkin dapat menghasilkan perdamaian sejati.”60
Di tahun sebelumnya, yaitu tahun 1981, di saat meningkatnya ketegangan
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Presiden Ronald W. Reagan (1911–
2004) mengklarifikasi sikapnya terhadap konfrontasi dengan Uni Soviet dan
membuat pernyataan yang menyiratkan kemungkinan terjadinya perang nuklir terbatas. Reagan kemudian mengenang perasaannya pada saat itu: “Kebijakan kami saat itu adalah kebijakan yang didasarkan pada kekuatan dan
kenyataan. Saya menginginkan perdamaian melalui kekuatan, bukan perdamaian melalui selembar kertas.”61
Namun, setelah menyaksikan berkembangnya gerakan anti nuklir di
Amerika Serikat dan Eropa, dan memperdalam kesadarannya mengenai kerusakan luar biasa yang bakal ditimbulkan oleh penggunaan senjata nuklir, ia
merasakan kebutuhan yang makin kuat untuk menghindari konflik nuklir.
Dia mulai memikirkan dengan saksama perasaan sebenarnya yang dirasakan
rakyat Uni Soviet yang menghadapi Amerika dalam persaingan nuklir. Dia
juga berpikir mengenai komunikasinya dengan Sekjen Uni Soviet Konstantin
Chernenko (1911–85):
Di dalam surat kepada Chernenko, saya meyakini bahwa akan me-
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nguntungkan bagi kami untuk berkomunikasi secara langsung dan secara tertutup. Saya mencoba menggunakan teknik empati si aktor tua.
... Saya sampaikan bahwa sepengetahuan saya, ada sebagian rakyat
Uni Soviet yang merasa takut terhadap negara Amerika Serikat.62
Melalui upaya ini, Reagan dapat merasakan bahwa tingkat ketakutan yang
dirasakan di negerinya adalah cerminan dari ketakutan yang dirasakan oleh
rakyat Uni Soviet. Upayanya untuk berdialog dengan para pemimpin Uni Soviet akhirnya terwujud di KTT Jenewa dengan Sekjen Mikhail Gorbachev
pada November 1985. Gorbachev sama yakinnya untuk menyelesaikan isu
nuklir, dan dialog terbuka mereka menghasilkan suatu pernyataan bersama
yang mencakup kata-kata terkenal ini: “Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh dilancarkan.”63
Ini menggambarkan cara berpikir yang serupa dengan ide tentang
keamanan bersama; inilah yang mendorong penandatanganan INF Treaty
pada Desember 1987 dan menjadi instrumen dalam mengakhiri Perang Dingin.
Kini, ketegangan seputar senjata nuklir meningkat lagi dan dunia menghadapi
situasi yang bahkan telah dirujuk sebagai Perang Dingin baru. Sekaranglah
waktunya untuk membangkitkan kembali semangat keamanan bersama.
Karena alasan inilah saya mengusulkan untuk dimasukkannya deklarasi
Negara-Negara Pihak NPT bahwa “perang nuklir tidak dapat dimenangkan
dan tidak boleh dilancarkan” ke dalam dokumen final Konferensi Tinjauan
NPT.
Agenda Pelucutan Senjata terbitan PBB bulan Mei 2018 menyerukan
“pelucutan senjata untuk menyelamatkan umat manusia”.64 Dalam pidato
sambutan sehari setelah beredarnya laporan itu, Wakil Sekjen PBB dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Pelucutan Senjata, Izumi Nakamitsu, yang terlibat dalam persiapannya, membahas hubungan antara keamanan dan pelucutan senjata sebagai berikut:
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Pelucutan senjata merupakan suatu daya dorong bagi perdamaian
dan keamanan internasional, juga suatu sarana yang manjur untuk
menjamin keamanan nasional . . .
Pelucutan senjata bukanlah suatu cita-cita utopis, melainkan suatu
upaya nyata untuk mencegah konflik dan mengurangi dampaknya kapan pun dan di mana pun konflik itu terjadi.65
Dengan mengandalkan negosiasi pelucutan senjata sebagai sarana yang
manjur untuk mencapai keamanan diri sendiri, kita dapat mengurangi
ketegangan dan rasa tidak aman yang dirasakan oleh negara lain, dan dengan
demikian menghapus perasaan terancam dan keamanan yang kita rasakan
sendiri.
Berdasarkan pada pendekatan win-win yang bersifat saling menguntungkan ini, sekaranglah waktunya untuk secara energetik mempromosikan upaya
pelucutan senjata yang beriktikad baik seperti yang telah dituntut oleh Pasal
VI NPT.
Pertanyaan lain yang saya harap dapat dicarikan konsensusnya dalam
Konferensi Tinjauan NPT adalah tentang serangan dunia maya (cyberattacks)
pada sistem yang berkaitan dengan senjata nuklir, dan pelibatan kecerdasan
buatan ke dalam seluruh sistem operasi semacam itu. Saya berharap konferensi ini akan mengembangkan suatu kesadaran bersama yang lebih mendalam
mengenai ancaman demikian dan memulai perundingan mengenai pembuatan aturan pelarangannya.
Sementara berbagai teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan, internet dan dunia maya lainnya telah secara positif memberikan manfaat kepada masyarakat dalam banyak hal, yang jadi masalah adalah penerapannya
pada tujuan militer yang makin meluas dengan kecepatan pesat.
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Sebuah konferensi yang membahas tantangan yang ditimbulkan oleh
teknologi baru semacam itu diselenggarakan di Berlin Maret lalu. Fokus utama dari pertemuan itu—yang dihadiri oleh wakil pemerintahan dari negaranegara NATO, negara-negara Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, India, Jepang,
dan Brasil—adalah sistem senjata otonom mematikan alias LAWS (lethal
autonomous weapons systems)—yang dalam bahasa sehari-harinya dikenal sebagai robot-robot pembunuh, serta berbagai dampak yang akan ditimbulkan
teknologi ini terhadap senjata nuklir dan senjata lainnya. Sebuah deklarasi
politik oleh para menteri luar negeri Jerman, Belanda, dan Swedia muncul
dalam konferensi itu. Mereka menyepakati bahwa “ada kebutuhan untuk
membangun suatu pemahaman yang sama mengenai bagaimana kemampuan
militer yang diperkuat teknologi dapat mengubah karakter peperangan dan
bagaimana hal itu akan memengaruhi keamanan global”.66
Kepedulian yang disampaikan oleh negara-negara yang bergantung pada
nuklir ini merupakan indikasi tentang betapa menggelisahkannya kecepatan
teknologi baru yang sedang dikembangkan itu; oleh karenanya, saya mengusulkan agar berbagai perundingan dapat langsung dimulai dengan pertanyaan
ini di dalam kerangka NPT.
Sewaktu keputusan dibuat pada tahun 1995 untuk memperpanjang NPT
secara tanpa batas, Negara-Negara Pihak sepakat bahwa Konferensi Tinjauan tidak hanya harus mengevaluasi hasil dari usaha di masa lalu, tetapi
juga mengidentifikasi bidang-bidang yang masih membutuhkan kemajuan di
masa depan, serta sarana untuk mencapainya.67 Menimbang urgensi masalah
ini dan skala risikonya, menangani isu teknologi baru dan implikasinya pada
senjata nuklir harus diberi prioritas tertinggi.
Serangan dunia maya, misalnya, dapat memengaruhi tidak hanya pusat
komando dan kendali senjata nuklir, melainkan juga berbagai macam sistem
terkait, termasuk peringatan dini, sistem komunikasi dan sistem peluncurannya. Dalam skenario terburuk, serangan maya terhadap salah satu sistem ini
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dapat memicu ke peluncuran atau detonasi senjata nuklir itu sendiri.
Berkaitan dengan isu ini, Sekjen
Guterres telah mengungkapkan kekhawatiran berikut ini:

Tindakan segera
harus diambil di
dalam kerangka
NPT untuk
melarang serangan
maya ke sistem
yang berkaitan
dengan nuklir

Ada konsensus bahwa hukum
internasional, termasuk Piagam
PBB, diterapkan pada dunia
maya. Namun, tidak ada konsensus mengenai bagaimana tepatnya
hukum internasional itu diterapkan, dan bagaimana negara-negara dapat merespons terhadap tindakan keji dan permusuhan dalam
kerangka hukum tersebut.68
Sebagai sarana untuk menetapkan pendahuluan dalam hal ini, dan sebagai
langkah ke arah pengurangan risiko nuklir, tindakan segera harus diambil di
dalam kerangka NPT untuk melarang serangan maya ke sistem yang berkaitan dengan nuklir.
Ada banyak bahaya serupa yang terkait dengan adopsi kecerdasan buatan
dalam operasi senjata nuklir. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Institut
Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm alias SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) pada bulan Mei lalu, manfaat mengadopsi
kecerdasan buatan—dari perspektif negara-negara bersenjatakan nuklir—
antara lain meliputi fakta bahwa selain menghilangkan keterbatasan seperti
kelelahan atau ketakutan yang membuat kinerja manusia memburuk dari
waktu ke waktu, kecerdasan buatan memberikan sistem jangkauan yang lebih
besar dan akses ke daerah dengan lingkungan operasi yang berat bagi manusia, seperti laut dalam atau wilayah kutub.69
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Namun, laporan itu juga memperingatkan bahwa ketergantungan lebih
besar pada kecerdasan buatan ini dapat menimbulkan meningkatnya faktorfaktor yang mengacaukan operasi senjata nuklir, dan karenanya bisa menggiring kita ke arah risiko nuklir yang makin besar. Ambil contoh penangkalan nuklir yang sifatnya sangat psikologis dan bergantung pada persepsi niat
musuh.70 Laporan itu menunjukkan bahwa kemajuan mutakhir kecerdasan
buatan akan membuatnya tidak mungkin lagi memahami apa sebenarnya niat
musuh. Jika kecerdasan buatan memainkan peran utama dalam sistem senjata nuklir, sifat buram teknologi ini—yang cara kerja bagian dalamnya sulit
dipahami dan dengan demikian beroperasi seperti sebuah kotak hitam—akan
membuatnya semakin sulit untuk memprediksi niat lawan, sehingga mendorong pada kondisi meningkatnya kecemasan dan kecurigaan.71 Laporan itu
mencatat bahwa “Amerika Serikat dan Uni Soviet menghabiskan banyak
waktu dan upaya untuk saling mempelajari perilaku dan sistem strategis selama perang dingin, dan perwakilan militer mereka sering bertemu walaupun
tidak selalu produktif ”.72
Sementara kita mungkin membicarakan persepsi psikologis, saya percaya
bahwa apa yang sebenarnya menguatkan kemampuan para pihak untuk
memprediksi gerakan satu sama lain adalah akumulasi pengalaman pertemuan mereka secara langsung. Selama Perang Dingin, ada banyak contoh
kejadian membahayakan karena informasi keliru atau malfungsi, sistem komputer yang secara keliru melaporkan kedatangan peluru kendali. Namun, krisis dapat dicegah berkat kesadaran pikiran individu pemantau sistem ini yang
menerapkan nalar dan mempercayai insting mereka sendiri dalam melaporkan bahwa informasi di layar monitor itu keliru dan melawan rekomendasi
serangan balik. Kini, ketika kita menganalisa risiko yang dikaitkan dengan
serangan dunia maya seperti peretasan dan pemalsuan informasi (spoofing),
percepatan adopsi kecerdasan buatan akan membuat sistem tersebut makin
rentan, baik dalam kekeliruan maupun dalam informasi yang sengaja dipalsukan.
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Seandal apa pun sistem senjata nuklir dibuat dengan kecerdasan buatan,
tampaknya tindakan untuk menekan tombol utama nuklir tidak mungkin
didelegasikan kepada mesin dalam waktu dekat ini. Namun, kita tetap harus membahas fakta bahwa adopsi kecerdasan buatan secara terburu-buru ke
dalam aplikasi militer di kalangan negara-negara bersenjatakan nuklir memberikan suatu masalah serius bagi masyarakat global. Kendati penggunaan
kecerdasan buatan dapat menggiring pada peningkatan kecepatan dan dengan demikian keunggulan secara militer, ia juga dapat meningkatkan dilema
seperti yang pernah dialami oleh Presiden John F. Kennedy (1917–63) dan
Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev (1894–1971) pada masa krisis rudal Kuba tahun 1962, tetapi dengan kesempatan yang jauh lebih sedikit dalam
mempertimbangkan opsi.
Ketika mengingat kembali pengalaman dari krisis yang mengguncang dunia hingga ke intinya itu, Presiden Kennedy suatu ketika berkata, “Kekuatan
nuklir harus menghindari konfrontasi yang dapat membawa lawan ke suatu
pilihan apakah mundur dengan rasa malu atau melancarkan perang nuklir.”73
Kata-kata ini menggambarkan betapa dekatnya mereka dengan bencana dan
betapa ia menyesali fakta yang menyebabkan kondisinya memburuk hingga
ke titik itu. Kendati demikian, kedua pemimpin itu diberi kesempatan kurun
waktu tiga belas hari untuk membuat pertimbangan. Jika pengejaran terhadap peningkatan kecepatan sekarang ini terus berlanjut, tekanan dari pihak
lawan yang makin kuat akan memberikan ruang lebih sempit untuk membuat
keputusan berdasarkan pertimbangan yang seksama.
Laporan SIPRI memperingatkan: “Permintaan senjata yang lebih
cepat, lebih cerdas, lebih akurat, dan lebih serbaguna dapat mengarah pada
ketidakstabilan perlombaan senjata.”74 Saya berpendapat kuat bahwa jauh
dari membantu mencegah perang nuklir, penerapan kecerdasan buatan dalam
persenjataan nuklir hanya akan mendorong ke arah penggunaannya yang
sedang ditangguhkan.
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Saya yakin, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam pembukaannya, semangat abadi NPT adalah komitmennya untuk membuat segala upaya demi
menghindari bahaya perang nuklir. Ke depannya, sangat penting bagi semua
Negara-Negara Pihak NPT untuk menjadikan semangat ini sebagai fondasi
bersama, dan menggunakan debat mengenai serangan dunia maya dan adopsi
kecerdasan buatan sebagai kesempatan untuk menginterogasi makna ketergantungan pada senjata nuklir di dalam doktrin keamanan.

MENGUPAYAKAN YANG TIDAK NYATA MENJADI NYATA
Usulan ketiga saya berkenaan dengan perubahan iklim dan pengurangan
risiko bencana alias DRR (disaster risk reduction).
Respons yang dibutuhkan untuk perubahan iklim tidak terbatas pada
pengurangan gas rumah kaca; ada pula kebutuhan mendesak untuk membatasi
kerusakan yang ditimbulkan oleh, misalnya, peristiwa cuaca ekstrem. Ini juga
merupakan tema utama yang dibahas di COP25 yang diadakan di Madrid
bulan lalu.
Menurut laporan yang diterbitkan Oxfam menjelang COP25, bencana
cuaca terkait iklim telah meningkat lima kali lipat selama dekade terakhir.
Secara global, ada jauh lebih banyak orang yang terpaksa mengungsi karena
sebab-sebab yang bersumber pada perubahan iklim ketimbang bencana alam
seperti gempa bumi atau konflik bersenjata.75
Di sini saya ingin mengusulkan agar konferensi PBB yang berfokus pada
perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana diadakan di Jepang.
Sejak tahun 2007, Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana alias
UNDRR (UN Office for Disaster Risk Reduction) telah mengadakan pertemuan
dan menyiapkan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (Global
Platform for Disaster Risk Reduction). Forum ini yang awalnya diselenggarakan
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dua tahun sekali, dihadiri oleh para pegawai pemerintahan dan perwakilan
masyarakat sipil, dengan forum 2015 digulirkan ke Konferensi Dunia Ketiga
untuk Pengurangan Risiko Bencana PBB (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction) di Sendai, Jepang. Sesi terbaru Platform Global (GP
2019), yang diadakan di Jenewa bulan Mei lalu, dihadiri oleh lebih dari 4.000
peserta dari 182 negara.76 Platform Global ini kini akan diadakan setiap tiga
tahun sekali, dengan yang berikutnya dicadangkan berlangsung pada tahun
2022. Saya ingin mengusulkan agar pertemuan ini diselenggarakan di Jepang
dan menjadi wadah bagi pertimbangan yang terfokus mengenai DRR sehubungan dengan kejadian cuaca ekstrem dan berbagai tantangan yang dihadapi saat proses pemulihannya.
Pada tahun 2015, Konferensi Dunia Ketiga PBB tentang DRR mengadopsi Kerangka Kerja Sendai. Kerangka kerja itu menyajikan beberapa target, di
antaranya adalah secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena
dampak bencana alam pada tahun 2030. Untuk mencapai target itu, setiap
negara perlu menggunakan pengalaman masing-masing untuk menguatkan
tindakan mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh kejadian cuaca
ekstrem.
Pada bulan September 2019, Koalisi untuk Infrastruktur Tahan Bencana
(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) diluncurkan atas inisiatif India.
Kemitraan internasional ini akan berfungsi menguatkan koordinasi dukungan teknis dan pembangunan kapasitas untuk mengembangkan infrastruktur yang tidak hanya tangguh menghadapi bencana semacam gempa seismik
yang telah lama menjadi fokus penting, tetapi juga terhadap berbagai dampak
perubahan iklim. Jepang yang telah menyaksikan peningkatan jumlah bencana yang disebabkan oleh iklim beberapa tahun terakhir, telah bergabung
dalam koalisi itu. Saya mengusulkan agar Jepang, lewat kolaborasinya dengan
India dan negara-negara anggota lainnya, mengambil kepemimpinan dalam
menyusun pedoman global mengenai isu ini di Platform Global.
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Saya lebih jauh mengusulkan agar salah satu dari tema untuk Platform
Global berikutnya adalah peran pemerintahan lokal dalam menghadapi
bencana yang disebabkan oleh iklim, dan agar pertemuan bersama itu
bisa menjadi suatu kesempatan untuk membangun kemitraan di antara
pemerintahan kota. Hingga saat ini ada lebih dari 4.300 pemerintahan
kota di seluruh dunia yang telah menandatangani kampanye UNDRR
untuk Membangun Ketangguhan Kota (UNDRR’s Making Cities Resilient
campaign),77 dengan Mongolia dan Bangladesh menghadirkan partisipasi
seluruh pemerintahan kota mereka.78 Tahun ini menandai tahun kesepuluh
sejak kampanye itu dimulai. Penting bagi pemerintahan kota untuk terus
menguatkan koordinasi satu sama lain, dengan penekanan makin kuat pada
pengelolaan risiko bencana cuaca ekstrem.
Ada sekitar 40 persen populasi dunia yang tinggal dalam jarak 100 kilometer dari pesisir.79 Ini menempatkan mereka pada tingkat risiko yang lebih
tinggi saat terjadinya bencana yang disebabkan oleh iklim. Sebagian besar
penduduk Jepang juga tinggal di wilayah pesisir. Oleh karena itu, saya merasa
penting bagi pemerintahan kota di wilayah pesisir Jepang dan negara-negara
Asia lainnya, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka yang berkaitan dengan perubahan iklim dan
DRR, dengan demikian membuahkan sinergi yang bermanfaat bagi Asia secara keseluruhan.
Pada bulan Juni tahun ini, Konferensi Tingkat Menteri Asia-Pasifik tentang Pengurangan Risiko Bencana akan diadakan di Australia. Saya berharap
konferensi ini akan menjadi kesempatan untuk memperdalam diskusi mengenai penguatan kerja sama di antara pemerintahan kota dan agar konferensi
tersebut dapat menyaksikan perluasan cakupannya ke seluruh dunia lewat
Platform Global 2022.
Selain tema-tema yang sudah saya sebutkan di atas, saya berharap pertemuan tahun 2022 akan memprioritaskan pembahasan mengenai cara mencip-
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takan masyarakat yang lebih inklusif, yakni masyarakat yang tidak meninggalkan orang-orang yang paling parah terkena dampak bencana akibat iklim.
Platform Global 2019 di Jenewa memiliki fokus yang kuat pada peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Separuh dari para panelis dan 40
persen pesertanya adalah wanita. Selain itu, lebih dari 120 orang difabel ikut
hadir.80 Salah satu Advokasi SDGs PBB, Edward Ndopu dari Afrika Selatan,
menyampaikan pemikirannya mengenai proses pemulihan inklusif setelah
bencana:
Orang-orang
difabel
merupakan kelompok
minoritas terbesar di
dunia, yakni 15 persen
dari populasi global,
namun orang-orang difabel ini secara sistematis dilupakan . . .

Ndopu yang didiagnosis
mengidap atrofi otot tulang
punggung sejak usia dua
tahun, juga menyatakan ke-

Foto PBB/Evan Schneider

Ada hubungan antara
tindakan fisik meninggalkan
orang-orang
difabel dan implikasi
sosial yang sangat nyata
dari pengucilan terhadap kehidupan orangorang difabel.81

Advokat Sasaran Pembangunan Berkelanjutan
PBB, Edward Ndopu
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butuhan merekonstruksi sikap masyarakat terhadap mereka yang paling
berisiko setelah bencana. Saya yakin bahwa hal ini tak dapat dipisahkan dari
setiap upaya untuk menguatkan ketahanan—suatu kondisi penting dalam
manajemen risiko prabencana dan pemulihan pascabencana. Hanya dengan
meningkatkan rasa hidup bersama dan memperkuat rajutan benang pertalian
kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat terus mengembangkan kapasitas
dan martabat kehidupan manusia sejak terjadinya bencana sampai proses
pemulihan pascabencana.
Salah satu ide penting yang disoroti dalam sesi mengenai DDR yang
responsif terhadap isu gender dan pembangunan ketahanan pada Platform
Global 2019 adalah bahwa “penting untuk membuat hal-hal yang tidak
terlihat menjadi terlihat dalam bencana”.82 Karena kondisi kehidupan seharihari perempuan dikaburkan oleh sikap diskriminatif dan norma-norma
masyarakat, mereka berisiko lebih besar untuk ditelantarkan ketika bantuan
sangat dibutuhkan.
Ketika kejadian cuaca ekstrem atau tak menentu yang membutuhkan
evakuasi, perempuan seringkali menjadi yang paling terakhir meninggalkan
lokasi bencana. Mereka tinggal untuk menjaga anak-anak, lansia, atau
yang sedang sakit, terutama dalam kasus ketika anggota keluarga laki-laki
tidak berada di rumah karena mencari nafkah di tempat lain. Di sisi lain,
tidak dapat disangkal bahwa perempuan merupakan sumber kekuatan yang
sangat besar dalam situasi pascabencana, dalam memberikan dukungan dan
perawatan bagi orang-orang di komunitas mereka.
Badan PBB untuk Perempuan (UN Women) telah menekankan bahwa
sumbangan aktual dan potensial perempuan untuk pengurangan risiko
bencana, mulai dari kepemimpinan segera setelah bencana hingga
pembangunan ketahanan dalam komunitas, merupakan aset sosial yang
sebagian besar belum dimanfaatkan.
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Ketika saya berpikir tentang faktor-faktor struktural yang cenderung
mengaburkan kesadaran orang-orang atau hal-hal yang begitu gamblang
terlihat nyata, saya diingatkan pada analogi yang terdapat di dalam salah
satu sutra Mahayana mengenai cahaya bintang-bintang di siang hari. Kendati
banyak sekali bintang di langit yang masing-masing memancarkan cahaya
terangnya, kita tidak sadar akan keberadaan mereka di siang hari karena
cahaya matahari.
Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari atau ketika terjadi bencana,
perempuan memainkan peranan penting yang membuahkan jaringan saling
mendukung di dalam komunitas kita. Itulah sebabnya menggemakan suara
mereka di dalam setiap proses pembentukan langkah-langkah penanggulangan bencana—baik bencana geofisika seperti gempa bumi dan kejadian
cuaca ekstrem—akan menjadi kunci untuk membangun komunitas yang
tangguh menghadapi bencana.
Tahun ini, 2020, akan menjadi tahun peringatan kedua puluh lima adopsi
Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (Beijing Declaration and Platform for Action). Dibentuk pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing, deklarasi ini menetapkan pedoman yang jelas untuk mencapai kesetaraan gender. Deklarasi itu menyatakan:
Kemajuan perempuan dan pencapaian kesetaraan antara perempuan
dan laki-laki adalah masalah hak asasi manusia dan suatu kondisi keadilan sosial yang tidak boleh dilihat hanya sebagai isu perempuan. Itulah satu-satunya cara untuk membangun masyarakat yang adil, maju,
dan berkelanjutan.83
Semangat kesetaraan gender juga penting dalam bidang pengurangan
risiko bencana. Apakah dalam konteks Pengurangan Risiko Bencana (DRR)
atau dalam kejadian cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, langkah-langkah untuk menguatkan ketahanan harus melampaui perbaikan infrastruk-
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tur keras. Oleh karena itu, saya sangat merasakan bahwa kita tidak hanya
harus memperjuangkan kesetaraan gender menjadi sebuah kenyataan, tetapi
juga memprioritaskan mereka yang cenderung diabaikan dan diterlantarkan
dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bekerja untuk membangun ketahanan masyarakat.
Sebagai organisasi berbasis keyakinan, SGI selama bertahun-tahun telah
secara teratur menghadiri konferensi internasional mengenai DRR, termasuk Platform Global, seraya terlibat pula di dalam kegiatan bantuan darurat
dan kegiatan pemulihan saat terjadi bencana. Pada tahun 2017, SGI ikut menyelenggarakan sebuah acara di Platform Global 2017 di Cancun, Mexico,
dengan judul “Pengurangan Risiko Bencana yang Dipimpin Secara Lokal
oleh Organisasi Berbasis Keyakinan—Menerapkan Kerangka Kerja Sendai”.
Pada pertemuan itu, SGI menyampaikan pernyataan bersama dengan organisasi mitranya yang berbasis keyakinan Kristen, Muslim, dan keyakinan lainnya.84 Pernyataan bersama serupa juga disampaikan pada Platform Global
2019 di Jenewa.85
Pada bulan Maret 2018, SGI bersama empat organisasi berbasis keyakinan lainnya membentuk Koalisi Berbasis Keyakinan Asia Pasifik untuk Pembangunan Berkelanjutan alias APFC (Asia Pacific Faith-Based Coalition for
Sustainable Development), dan di bulan Juli, kelima anggota APFC ini menyampaikan pernyataan bersama ke Konferensi Para Menteri tentang Pengurangan Risiko Bencana di Ulaanbaatar, Mongolia. Pernyataan itu memuat
tekad bersama berikut:
Inti dari misi organisasi berbasis keyakinan adalah keinginan untuk
mengatasi akar penyebab kerentanan, dan untuk menerbitkan harapan
dan kesejahteraan bagi komunitas masyarakat terpinggirkan . . .
Organisasi berbasis keyakinan memainkan peran penting dalam lokalisasi pengurangan risiko, pembangunan ketangguhan, dan aksi kema-
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nusiaan.86
SGI bersama komunitas organisasi berbasis keyakinan lainnya merasakan semangat ini dan akan terus mendukung upaya untuk meningkatkan
ketahanan yang dimotivasi oleh visi masyarakat inklusif yang di dalamnya
seluruh umat manusia dihormati.

PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK KORBAN KRISIS
Proposal saya yang terakhir berkaitan dengan penguatan dukungan bagi
anak-anak dan remaja yang kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan karena konflik bersenjata atau bencana alam. Sudah menjadi keyakinan
saya bahwa melindungi hak asasi manusia dan perkembangan masa depan
generasi berikutnya merupakan landasan pembentuk masyarakat global yang
berkelanjutan.
Konvensi Hak Anak akan merayakan ulang tahun pemberlakuannya yang
ketiga puluh pada bulan September ini. Dengan 196 Negara Pihak, jumlah
yang lebih besar ketimbang keanggotaan PBB, konvensi ini merupakan perjanjian hak asasi manusia universal yang paling luas diratifikasi. Konvensi ini
menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin hak semua anak atas
pendidikan. Dan memang proporsi anak usia pendidikan dasar yang tidak
bersekolah menurun dari sekitar 20 persen pada tahun 1990 menjadi kurang
dari 10 persen pada tahun 2019.87 Kendati ada kemajuan ini, jutaan anak dan
remaja yang hidup di negara-negara yang dilanda konflik dan bencana masih
saja mengalami kekurangan pendidikan yang serius.
Di Yaman, sebuah negara yang porak-poranda oleh konflik berkepanjangan, sebanyak 2,4 juta anak usia sekolah kehilangan pendidikan.88
Infrastruktur sekolah telah menjadi sasaran dan rusak parah karena gedunggedungnya digunakan sebagai basis militer atau penampungan warga sipil.
Di Bangladesh yang telah berkali-kali terkena dampak bencana lingkungan
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yang diperparah oleh krisis iklim, sejumlah besar keluarga dipaksa hidup
dalam kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal. Di dalam prosesnya,
ada persoalan kesehatan anak-anak, dan makin banyak yang terhambat
mendapatkan pendidikan.
Secara global, lebih dari 104 juta anak-anak dan remaja saat ini kehilangan
pendidikan akibat konflik dan bencana.89 Namun, hanya kurang dari 2 persen
dana kemanusiaan yang dialokasikan untuk bidang ini.90 Pendidikan secara
konvensional dianggap kurang penting dalam kegiatan bantuan ketimbang
makanan dan kebutuhan medis untuk bertahan hidup. Dan bahkan ketika
fase pemulihan dimulai, pendidikan selalu menjadi salah satu bidang terakhir
yang mendapatkan perhatian. Dana Anak-anak PBB (UNICEF) menekankan peran sekolah dalam menyediakan tempat penting bagi anak-anak untuk
memperoleh kembali kehidupan sehari-hari mereka. Menghabiskan waktu
bersama teman di sekolah memberi anak-anak suatu dukungan psikologis
untuk memulai pemulihan dari pengalaman traumatis akibat tumbuh di zona
konflik atau bencana.
Dengan latar belakang inilah Pendidikan Tidak Bisa Menunggu alias ECW

KTT KEMANUSIAAN DUNIA
Pada tahun 2016, Sekjen PBB ketika itu, Ban Ki-moon, mengadakan KTT
Kemanusiaan Dunia yang pertama di Istanbul, Turki. Tujuannya adalah
mereformasi upaya bantuan kemanusiaan global pada tingkat mendasar
dengan membangun suatu sistem yang lebih inklusif dan beragam untuk
menanggapi krisis saat ini dengan cara yang lebih efektif. KTT itu mengumpulkan 9.000 peserta yang mewakili 180 Negara Anggota, termasuk
55 Kepala Negara dan Pemerintahan, ratusan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis keyakinan, serta mitra-mitra
dari sektor swasta dan akademisi.
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(Education Cannot Wait), sebuah dana global baru didirikan pada waktu pertemuan KTT Kemanusiaan Dunia pada tahun 2016 dan yang diselenggarakan
oleh UNICEF. Ini merupakan inisiatif pertama yang khusus didedikasikan
untuk pendidikan dalam keadaan darurat dan krisis yang berkepanjangan.
Secara total, ECW telah menjangkau dan memberi kesempatan pendidikan
kepada lebih dari 1,9 juta anak yang terjebak dalam kondisi darurat kemanusiaan.91 Ini menjadi landasan bagi para remaja yang dilanda krisis untuk
mendapatkan kembali rasa aman dan harapan, dan terus maju menuju impian
masa depan mereka. Ini juga berfungsi sebagai sumber daya yang penting untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas bagi komunitas dan masyarakat.
Seperti yang dijelaskan oleh Direktur ECW Yasmine Sherif:
“Bagaimana mungkin membangun suatu masyarakat yang berhasil secara sosial-ekonomi bila warga dan para pengungsi di dalam masyarakat itu tidak bisa membaca atau menulis, tidak mampu berpikir kritis,
tidak punya guru, pengacara, dokter, . . .
“Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Pendidikan mengurangi kemungkinan
kekerasan dan konflik sebesar 37 persen ketika anak-anak perempuan
dan laki-laki punya akses yang setara ke pendidikan.”92
Di antara butir-butir capaian SDGs terdapat target untuk menjamin semua
anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan yang berkualitas.
Oleh karena itu, mengabaikan anak-anak dan remaja di negara-negara yang
dilanda konflik atau bencana, dan membiarkan mereka menjadi “generasi
yang hilang” adalah hal yang tidak dapat diterima.
Pada tahun 2016, tahun berdirinya ECW, dana sekitar 8,5 miliar dolar
Amerika dibutuhkan untuk memberikan paket pendidikan dasar selama setahun kepada sekitar 75 juta anak-anak yang terkena dampak krisis. Jumlah
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Pendidikan,
bersama
kebudayaan dan
perdamaian,
adalah fokus
kegiatan sosial SGI

ini ekuivalen dengan 113 dolar Amerika
per anak per tahun.93 Jumlah anak-anak
yang membutuhkannya telah bertambah hingga 104 juta,94 tetapi jelas bahwa dengan menyisihkan sebagian kecil
saja dari anggaran militer global yang
diperkirakan mencapai 1,8 triliun dolar Amerika per tahun,95 sudah dapat
mendukung jutaan remaja yang hidup
dalam kondisi memprihatinkan untuk
mendapatkan pendidikan dan mengambil langkah penuh harapan dalam kehidupan mereka.

Saya mendorong komunitas internasional untuk memperkuat fondasi
keuangan ECW agar dapat meningkatkan penyediaan pendidikan selama keadaan darurat. Tindakan ini akan menjadi sumbangan besar dalam menciptakan masyarakat global yang berkelanjutan yang di dalamnya setiap orang
dapat hidup dengan bermartabat dan rasa aman.
Dalam proposal perdamaian saya pada tahun 2009, saya menyerukan
perluasan mekanisme pendanaan inovatif seperti pajak solidaritas internasional untuk mempercepat proses pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
PBB alias MDGs. Sewaktu kita mengupayakan pencapaian target-target berikutnya—Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias SDGs—ada kebutuhan
untuk melipatgandakan berbagai upaya. Sudah waktunya untuk mengeksplorasi program tambahan untuk meningkatkan pendanaan menuju target
itu, termasuk penetapan pajak solidaritas internasional yang diperuntukkan
bagi pendidikan.
Pajak solidaritas atas tiket pesawat udara yang kini sedang dilaksanakan
di Prancis dan beberapa negara lainnya digunakan sebagai sumber pendana-
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an internasional untuk mendukung orang-orang di negara berkembang yang
menderita penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, TBC dan malaria. Contoh
lainnya adalah kerangka pendanaan inovatif UNITLIFE yang dibentuk lima
tahun lalu untuk melawan malnutrisi kronis pada anak.
Pada Pertemuan Para Menteri Pembangunan G7 bulan Juli lalu, Jepang—
yang tahun lalu menjabat sebagai ketua Kelompok Penggerak Pendanaan
Inovatif untuk Pembangunan (Leading Group on Innovative Financing for Development)—membahas perlunya metode pembiayaan inovatif seperti pajak
solidaritas internasional untuk mendongkrak upaya pembangunan. Bekerja
sama dengan UNICEF, Jepang telah berperan penting dalam membagikan
buku pelajaran ke 100.000 murid sekolah dasar dan menyediakan peralatan
dan tas sekolah kepada 62.000 anak-anak korban perang di Suriah.96
Di beberapa wilayah Afghanistan yang kekurangan bantuan kemanusiaan,
Jepang telah mendanai pembangunan tujuh puluh sekolah yang memungkinkan 50.000 anak belajar dalam lingkungan yang layak.97 Saya mendesak
Jepang untuk menyebarkan pengalamannya yang kaya dalam mendukung
pembangunan pendidikan di luar negeri dengan mengambil peran aktif dalam
penguatan basis keuangan ECW dan memimpin diskusi tentang perumusan
platform baru yang dapat meningkatkan ketersediaan dana solidaritas internasional untuk pendidikan.
Saya ingin membagikan sebuah contoh dari UNHCR, Komisioner Tinggi
PBB untuk Pengungsi, tentang sebuah keluarga yang kehilangan tempat
tinggal tapi menemukan harapan baru ketika mereka dapat mengakses pendidikan di tempat mereka mencari perlindungan. Ada seorang ibu dan dua
anaknya yang terpaksa melarikan diri dari Nikaragua karena menghadapi
kerusuhan sosial dan politik yang parah. Keputusannya untuk mengeluarkan
anak laki-laki dan perempuannya dari sekolah dan pindah ke negeri tetangga, Kosta Rika, sungguh menyayat hati. Namun bahaya yang mereka hadapi
tidak memberinya pilihan lain. Bahkan untuk mengambil rapor dan ijazah
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anak-anak saja sudah penuh risiko, dan keluarga ini nyaris tidak berhasil meninggalkan negara itu. Yang dapat mereka bawa hanyalah tas kecil. Hal yang
paling mencemaskan ibu ini adalah apakah anak-anaknya dapat bersekolah
di negeri baru nanti.
Untunglah, ia baru tahu bahwa sekolah dasar di Kosta Rika ternyata bebas biaya dan dijamin untuk semua anak. Selain itu, banyak sekolah di bagian
utara negeri ini telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga para pengungsi
dengan menyederhanakan persyaratan masuk dan membolehkan anak-anak
mendaftar tanpa dokumen resmi. Karena banyak dari anak-anak ini yang
tidak mendapatkan pendidikan selama beberapa waktu, sejumlah sekolah
memberikan pelajaran tambahan yang dimaksudkan untuk membantu mereka mengejar ketinggalan. Berkat sistem ini, anak-anaknya bisa kembali sekolah.
Putranya yang berusia empat belas tahun mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa karena bisa bersekolah lagi, dan menyampaikan impiannya untuk menjadi dokter suatu hari nanti. Ia dan adik perempuannya,
usia sepuluh tahun, kini dengan riang gembira bergandengan tangan pergi
ke sekolah setiap hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang guru di
sekolah mereka, tujuannya adalah membantu anak-anak yang terpaksa lari
dari kampung halaman dapat “merasakan seperti di rumah” saat berada di
lingkungan sekolah.98
Di balik kejutan dari angka 104 juta anak usia sekolah yang tidak dapat
mengakses pendidikan karena situasi darurat kemanusiaan adalah individuindividu dengan kisah hidup masing-masing. Menjamin akses yang sama terhadap pendidikan bagi anak-anak ini akan memungkinkan mereka meraih
kembali harapan dan maju menuju cita-cita mereka dalam hidup.
Pendidikan, bersama kebudayaan dan perdamaian, adalah fokus kegiatan
sosial SGI di 192 negara dan wilayah. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk

80

meningkatkan pemberdayaan—dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.
Semangat yang memotivasi gerakan kami disimbolkan secara fasih dalam
desain sampul buku Soka kyoikugaku taikei (Sistem Pendidikan Penciptaan Nilai) yang diterbitkan sembilan puluh tahun lalu (18 November 1930) oleh dua
presiden pendiri Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi dan Josei Toda, dua
pendidik yang terpaut dalam ikatan mentor-murid. Desain itu menggambarkan lampu minyak yang cahayanya menghalau kegelapan di sekitarnya.
Ketika masyarakat tengah mengalami kekacauan atau dilanda ancaman,
adalah anak-anak dan orang muda yang selalu menanggung beban. Karena
sangat sedih menyaksikan langsung kondisi seperti itu, Makiguchi mendedikasikan dirinya untuk pendidikan sekolah dasar, garis depan pembelajaran.
Dengan mencurahkan seluruh cahaya harapannya yang menyala-nyala ke
dalam hati para murid kecilnya, ia terus melanjutkan penelitiannya tentang
jenis pendidikan manusia yang akan membantu orang-orang mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan kebahagiaan. Upayanya ini terhimpun di dalam karya yang telah disebutkan sebelumnya, Sistem Pendidikan
Penciptaan Nilai.
Makiguchi berusia tiga puluhan sewaktu perang Rusia–Jepang (1904–05)
sedang berlangsung dan dia bekerja keras untuk menggalakkan pendidikan
bagi anak-anak perempuan dan laki-laki, suatu bidang yang ketika itu Jepang masih jauh ketinggalan. Banyak keluarga yang berjuang menghadapi
masalah keuangan serius, seringkali kehilangan pencari nafkah karena kematian, cedera, atau sakit akibat perang. Dia menanggapi penderitaan mereka
dengan memberlakukan program bantuan pengurangan biaya uang sekolah
sepenuhnya atau separuh buat keluarga semacam itu.
Pada usia empat puluhan, dia menjadi kepala sekolah dasar yang khusus
didirikan untuk keluarga kurang mampu. Selama masa itu, dia datang
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mengunjungi dan membantu merawat anak-anak yang jatuh sakit dan
menyiapkan makanan di sekolah bagi anak-anak yang kurang gizi. Alasan
Makiguchi berusaha keras dalam membantu para murid sekolahnya tak
diragukan lagi dapat ditelusuri ke pengalamannya sendiri sebagai siswa yang
tidak mendapatkan akses ke pendidikan karena kondisi keluarga.
Dia berusia lima puluhan ketika Gempa Besar Kanto tahun 1923 meluluhlantakkan wilayah metropolitan Tokyo. Banyak anak yang terpaksa pindah
ke sekolah baru, dan dia menampung mereka di sekolah yang dipimpinnya,
serta menyediakan perlengkapan sekolah yang diperlukan. Begitu pedulinya
dia pada keselamatan dan keberadaan mantan murid-muridnya sampai dia
berjalan kaki mengunjungi perumahan di lingkungan sekolah-sekolah tempat
dia pernah bekerja hanya untuk memastikan murid-muridnya aman.

Tsunesaburo Makiguchi (ke-2 dari kiri) bersama siswa dari Sekolah Dasar Shirokane.
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Seikyo Shimbun

Begitu pula, di bawah pembatasan ketat selama masa perang, Josei Toda,

murid Makiguchi yang paling dekat, menerbitkan tiga puluh lima majalah
edukatif bagi anak-anak selama tahun 1940 hingga 1942. Hasratnya yang tulus untuk kebahagiaan dan kesehatan anak-anak tidak pernah surut, bahkan
setelah ia dipenjarakan bersama Makiguchi atas tuduhan melanggar hukum
yang diberlakukan oleh pemerintahan militer dengan tujuan membatasi kemerdekaan berpikir. Makiguchi wafat ketika masih di penjara.
Toda tetap tidak kehilangan semangat oleh dua tahun pemenjaraan itu
yang berakhir hanya satu bulan sebelum Perang Dunia II usai. Sewaktu dibebaskan dari penjara, tindakan pertamanya adalah memulai korespondensi
dengan anak-anak. Dengan banyaknya sekolah yang tidak berfungsi penuh
setelah perang, dia berusaha memastikan kesempatan untuk pendidikan tidak
terganggu.
Sebagaimana yang dibuktikan dengan jelas oleh kisah sejarah ini, hati
kedua presiden pendiri Soka Gakkai membara dengan tekad untuk menjaga
cahaya pendidikan tetap menyala bagi semua anak, apa pun kondisinya.
Tanggal terbitnya buku Sistem Pendidikan Penciptaan Nilai diperingati
sebagai hari pendirian Soka Gakkai, dan saya percaya bahwa ilustrasi lampu
minyak pada sampulnya mencerminkan ikrar mereka untuk bertindak.
Seperti yang ditunjukkan secara tepat oleh lampu minyak, cahaya pendidikan
membutuhkan pemeliharaan yang terus-menerus. Cahaya itu dijaga terus
menyala oleh mereka yang mencurahkan semangat ke dalamnya dan oleh
dukungan masyarakat atas upaya mereka.
Demi meneruskan obor yang telah diserahkan oleh pendahulu saya,
Makiguchi dan Toda, saya telah mendirikan jaringan lembaga pendidikan
di berbagai negara, di antaranya SMP dan SMA Soka di Tokyo dan Osaka,
Universitas Soka di Jepang dan Universitas Soka Amerika, serta sekolahsekolah Soka di Brasil. Saya juga terlibat dalam berbagai dialog dengan para
tokoh pendidikan di seluruh dunia, bekerja lebih dari separuh abad untuk
membangun suatu masyarakat yang berdedikasi untuk melayani kebutuhan
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pendidikan, suatu masyarakat yang memastikan martabat dan kebahagiaan
anak-anak, sekarang dan di masa depan.
Berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun
masyarakat yang melayani kebutuhan pendidikan, SGI berkomitmen untuk
meningkatkan pemberdayaan dari, oleh, dan untuk sesama manusia sewaktu
kita mengatasi krisis iklim dan berbagai tantangan global lainnya dengan
gerakan solidaritas global yang semakin luas.
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Profil Penulis

Filsuf Buddhis, penulis dan penyokong perdamaian, Daisaku Ikeda
adalah presiden Soka Gakkai Internasional (SGI), sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang memiliki lebih dari 12 juta anggota di 192 negara dan wilayah.
Beliau juga pendiri banyak institusi, beberapa di antaranya adalah Institute
of Oriental Philosophy (Institut Filsafat Oriental), Ikeda Center for Peace,
Learning and Dialogue (Pusat Ikeda untuk Perdamaian, Pembelajaran dan
Dialog), Toda Institute for Global Peace and Policy Research (Institut Toda
untuk Penelitian Kebijakan dan Perdamaian Global) dan sistem pendidikan
komprehensif Soka.
Lahir di Tokyo pada tahun 1928, Ikeda mengalami langsung penderitaan
atas hilangnya nyawa banyak manusia dan kekacauan suatu bangsa dalam
perang. Dalam kekacauan pascaperang Jepang, beliau memeluk Buddhisme
melalui pertemuannya dengan pendidik dan penganut pasifisme, Josei Toda,
ketua organisasi Buddhis awam Soka Gakkai yang telah dipenjara selama
Perang Dunia II karena kepercayaannya. Pengalaman-pengalaman inilah
yang membentuk keprihatinan Ikeda yang mendalam terhadap kondisi
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manusia dan mendasari upayanya untuk menciptakan budaya perdamaian
global.
Selama bertahun-tahun, Ikeda telah berdialog dengan banyak pemikir
terkemuka dunia, berpidato di lebih dari lima puluh negara, menginspirasi
dukungan SGI terhadap kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dan menulis secara luas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan
perdamaian dan keamanan manusia. SGI diakreditasi sebagai LSM dalam
status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
Tema inti dalam karya-karya Ikeda adalah pengkajiannya ke dalam upaya
perubahan yang memungkinkan martabat manusia dan perdamaian sekaligus
dicapai dan diperluas hingga ke seluruh umat manusia. Setiap tahun pada
peringatan berdirinya SGI—26 Januari 1975, Ikeda menulis proposal perdamaian
yang mengulas keadaan dunia dan menawarkan saran-saran inisiatif praktis
sebagai tanggapan yang layak berdasarkan filsafat Buddhisme.
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Proposal Perdamaian Tahunan
oleh Daisaku Ikeda setiap 26 Januari, Hari SGI
2019 — Menuju Era Baru Perdamaian dan Pelucutan Senjata: Suatu Pendekatan
yang Berpusat Pada Manusia
2018 — Menuju Era Hak Asasi Manusia: Membangun Gerakan Masyarakat
2017 — Solidaritas Global Kaum Muda: Menyongsong Era Harapan Baru
2016 — Penghormatan Universal kepada Martabat Manusia: Jalan Agung
Menuju Perdamaian
2015 — Ikrar Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Manusiawi: Menghapus
Kesengsaraan dari Muka Bumi
2014 — Penciptaan Nilai untuk Perubahan Global: Membangun Masyarakat
yang Berdaya Lenting dan Berkelanjutan
2013 — Welas Asih, Kebijaksanaan dan Keberanian: Membangun Masyarakat
Global Perdamaian dan Koeksistensi Kreatif
2012 — Keamanan dan Keberlanjutan Kemanusiaan: Berbagi Rasa Hormat
untuk Martabat Kehidupan
2011 — Menuju Dunia Bermartabat untuk Semua: Kemenangan Kehidupan Kreatif
2010 — Menuju Era Baru Penciptaan Nilai
2009 — Menuju Perlombaan Kemanusiaan: Arus Baru dalam Sejarah
2008 — Memanusiakan Agama, Menciptakan Perdamaian
2007 — Memulihkan Hubungan Manusia: Langkah Awal Perdamaian Global
2006 — Era Baru untuk Semua Orang: Penempaan Jaringan Global Individu-individu
Kuat
2005 — Menuju Era Baru Dialog: Kemanusiaan Terjelajahi
2004 — Transformasi dari Dalam: Menciptakan Gelombang Global untuk Perdamaian
2003 — Etika Global Koeksistensi: Menuju Paradigma “Sebesar Hidup” di Zaman Kita
2002 — Humanisme Jalan Tengah: Fajar Peradaban Global
2001 — Menciptakan dan Memberlanjutkan Abad Kehidupan: Tantangan-tantangan
Era Baru
2000 — Perdamaian Melalui Dialog: Waktunya Berbicara
1999 — Menuju Kebudayaan Perdamaian: Pandangan Kosmos
1998 — Kemanusiaan dan Milenium Baru: Dari Kaos Menuju Kosmos
1997 — Horison Baru Peradaban Global
1996 — Menuju Milenium Ketiga: Tantangan Kewarganegaraan Global
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1995 — Menciptakan Abad tanpa Perang Melalui Solidaritas Kemanusiaan
1994 — Cahaya Semangat Global: Fajar Baru dalam Sejarah Manusia
1993 — Menuju Dunia yang Lebih Berkemanusiaan dalam Abad Mendatang
1992 — Renaisans Harapan dan Harmoni
1991 — Fajar Abad Kemanusiaan
1990 — Kemenangan Demokrasi: Menuju Abad Harapan
1989 — Menuju Globalisme Baru
1988 — Pemahaman Budaya dan Pelucutan Senjata: Blok-blok Pembangunan
1987 — Perdamaian Dunia
1986 — Menyebarkan Kecemerlangan Perdamaian Melalui Abad Kemanusiaan
1985 — Dialog untuk Perdamaian yang Abadi
1984 — Gelombang Baru Perdamaian menuju Abad Kedua Puluh Satu
1983 — Dunia tanpa Perang: Proposal Baru untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata
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