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Sinopsis

Untuk memperingati hari jadi berdirinya Soka Gakkai Internasional (SGI), yang 
jatuh pada 26 Januari, saya ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran mengenai 
bagaimana kita bisa mengarahkan kembali arus abad ke-21 menuju harapan, 
solidaritas dan perdamaian yang lebih luas untuk membangun suatu masyarakat 
global yang berkelanjutan, tempat di mana martabat setiap individu bersinar dengan 
kecemerlangan bawaan sejak lahir.

Dengan adanya peningkatan insiden bencana alam dan kejadian cuaca ekstrem dalam 
tahun-tahun belakangan, dan juga krisis besar kemanusiaan yang disebabkan oleh 
konflik internasional dan domestik, terdapat penekanan yang semakin bertumbuh 
pada pentingnya meningkatkan daya lenting masyarakat manusia. Dalam arti yang 
paling luas, daya lenting dapat dipikirkan dalam konteks mewujudkan masa depan 
yang penuh harapan, yang berakar dalam hasrat alami manusia untuk bekerja 
bersama menuju tujuan-tujuan bersama.

Mereformasi dan membuka kapasitas batin jiwa kita bisa memampukan reformasi 
dan pemberdayaan yang efektif pada suatu skala yang global. Inilah apa yang kami 
dalam SGI sebut sebagai revolusi manusia. Fokusnya adalah pemberdayaan yang 
memunculkan kemungkinan tak terbatas dari setiap individu. Akumulasi perubahan 
yang perlahan namun pasti pada tingkatan individual dan komunitas membuka jalan 
bagi umat manusia untuk mengatasi isu-isu umum yang kita hadapi.

Tantangan penciptaan nilai adalah bagaimana menghubungkan yang mikro dan 
yang makro dalam cara yang memperkuat transformasi positif pada keduanya.

Filosofi Buddhis yang dianut anggota SGI mendorong orang-orang untuk hidup 
dengan suatu rasa kemisian yang bisa diekspresikan sebagai suatu komitmen untuk 
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memenuhi suatu prasetya atau ikrar yang mendalam. Filosofi tersebut mendorong 
orang-orang untuk menganggap lingkungan sekitar mereka sebagai arena untuk 
memenuhi misi mereka dalam hidup, bahkan ketika diserang oleh kesulitan-
kesulitan besar, dan beraspirasi menciptakan kisah pribadi yang akan menjadi suatu 
sumber harapan yang abadi.

PENDIDIKAN UNTUK KEWARGANEGARAAN GLOBAL

Saya ingin menawarkan proposal spesifik yang berfokus pada tiga area kunci yang 
penting untuk usaha menciptakan suatu masyarakat global yang berkelanjutan. 
Yang pertama berkaitan dengan pendidikan dengan fokus khusus pada orang-orang 
muda.

Sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dijadwalkan pada September 2015 
akan mengadopsi satu set target-target pembangunan global yang baru, yang 
secara luas disebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Saya 
mendorong agar target-target terkait pendidikan mencakupi hal-hal berikut ini: 
secara khusus, mencapai akses yang universal untuk pendidikan sekolah dasar dan 
sekolah menengah, melenyapkan pembedaan jender pada semua tingkatan dan 
mempromosikan pendidikan untuk kewarganegaraan global.

Sebuah program pendidikan untuk kewarganegaraan global seharusnya 
memperdalam pemahaman akan tantangan-tantangan yang dihadapi umat manusia; 
program demikian seharusnya mengidentifikasi tanda-tanda awal dari masalah 
global yang akan datang di dalam fenomena lokal, memberdayakan orang-
orang untuk bertindak; dan seharusnya membina semangat empati dan hidup 
saling berdampingan secara damai dengan suatu kesadaran bahwa tindakan yang 
menguntungkan negara sendiri bisa berdampak negatif atau dilihat sebagai suatu 
ancaman oleh negara-negara lain.

Area lain yang seharusnya menjadi fokus dari SDGs bersama dengan pendidikan 
adalah pemberdayaan generasi muda. Khususnya, saya mengusulkan pedoman 
berikut untuk dimasukkan dalam penetapan SDGs:

•	 Semua negara berjuang untuk menjamin pekerjaan yang layak bagi semua;

•	 Orang-orang muda mampu berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan dunia; serta
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•	 Ekspansi pertukaran generasi muda untuk membina persahabatan dan 
solidaritas yang melampaui batas-batas negara.

Pada khususnya, pertukaran generasi muda membantu menyuburkan persahabatan 
dan ikatan yang berfungsi sebagai benteng pertahanan melawan psikologi kolektif 
kebencian dan prasangka. Dengan demikian, pencakupannya ke dalam SDGs akan 
memberikan arti yang besar.

MEMPERKUAT DAYA LENTING

Kedua, saya ingin mengusulkan penetapan mekanisme kerjasama regional untuk 
mengurangi kerusakan akibat cuaca ekstrem dan bencana, memperkuat daya lenting 
di wilayah-wilayah seperti Asia dan Afrika.

Kesiapan menghadapi bencana, penanggulangan bencana dan pemulihan 
pascabencana seharusnya diperlakukan sebagai suatu proses yang terintegrasi. 
Untuk itu, saya ingin mengusulkan agar negara-negara yang bertetangga 
membangun suatu sistem kerjasama untuk merespons bencana. Lewat usaha-usaha 
yang terus menerus untuk bekerjasama dalam memperkuat daya lenting dan bantuan 
pemulihan, semangat untuk saling membantu dan mendukung bisa menjadi suatu 
budaya bersama dari wilayah tersebut.

Saya mendorong agar prakarsa untuk merintis kerjasama regional demikian diambil 
di Asia, sebuah wilayah yang sangat terpengaruh dampak bencana. Sebuah model 
yang sukses di wilayah ini akan menginspirasi kolaborasi di wilayah-wilayah 
lainnya. Sebuah fondasi untuk hal ini telah ada dalam Forum Regional ASEAN 
(ARF), yang memiliki sebuah kerangka kerja untuk mendiskusikan kerjasama yang 
lebih baik. Saya berseru pada negara-negara di wilayah ini untuk menetapkan suatu 
perjanjian pemulihan daya lenting Asia, sebuah kerangka kerja yang diambil dari 
pengalaman ARF.

Lebih jauh lagi, upaya untuk memperkuat daya lenting lewat pertukaran dan 
kerjasama kota kembar memberikan suatu landasan penting untuk menciptakan 
ruang hidup berdampingan yang damai di seluruh wilayah tersebut. Saya dengan 
kuat mendorong agar sebuah KTT antara Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan 
diadakan pada kesempatan tercepat untuk memulai dialog menuju kerjasama 
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semacam ini, termasuk kerjasama dalam masalah-masalah lingkungan hidup.

ABOLISI SENJATA NUKLIR

Area ketiga yang ingin saya diskusikan berkaitan dengan proposal untuk pelarangan 
dan abolisi senjata nuklir.

Dokumen Akhir Konferensi Pengkajian Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir 2010 dan 
Konferensi Mengenai Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir yang diselenggarakan 
di Oslo, Norwegia, tahun lalu telah membantu mendorong upaya-upaya oleh 
semakin banyak pemerintah yang menempatkan dampak kemanusiaan dari senjata 
nuklir di pusat dari segala diskusi mengenai pelucutan dan nonproliferasi nuklir.

Sejak Mei 2012, pemerintah dari berbagai negara ini telah berulang kali menerbitkan 
Pernyataan Bersama mengenai topik ini, dan pernyataan keempat semacam ini, yang 
diterbitkan pada Oktober 2013, ditandatangani oleh pemerintah dari 125 negara, 
termasuk Jepang dan beberapa negara lainnya di bawah payung persekutuan negara 
yang bersenjata nuklir.

Pengakuan bersama bahwa senjata nuklir secara hakiki berbeda dari senjata lainnya, 
bahwa senjata nuklir ada di sisi jauh dari satu garis batas yang tidak boleh dilewati, 
dan bahwa menyebabkan dampak bencana besar kemanusiaan pada manusia mana 
pun adalah tidak dapat diterima—pengakuan ini memegang kunci untuk melampaui 
pemikiran dasar bahwa senjata nuklir dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan 
keamanan nasional.

Saya telah berulang kali menyerukan suatu KTT abolisi nuklir untuk diselenggarakan 
di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun berikutnya di 2015, peringatan 70 tahun 
dijatuhkannya bom atom di kedua kota tersebut. Pada khususnya, saya berharap 
agar perwakilan dari negara-negara yang telah menandatangani Pernyataan 
Bersama Mengenai Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir, dan juga perwakilan dari 
masyarakat sipil dunia dan, di atas segalanya, warga-warga muda dari seluruh dunia, 
akan berkumpul dalam suatu KTT generasi muda dunia untuk abolisi nuklir agar 
mengadopsi suatu deklarasi yang memastikan komitmen mereka untuk mengakhiri 
era senjata nuklir.

Sejalan dengan ini, saya ingin membuat dua proposal konkrit. Yang pertama adalah 
perjanjian non-penggunaan senjata nuklir. Ini akan menjadi hasil yang sewajarnya 
dari penempatan dampak bencana besar kemanusiaan dari penggunaan senjata 
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nuklir sebagai pusat pertimbangan bagi Konferensi Pengkajian NPT 2015, dan ini 
akan menjadi cara untuk memajukan implementasi Pasal VI dari NPT di mana di 
dalamnya negara-negara bersenjata nuklir telah komit untuk mengejar pelucutan 
senjata nuklir dalam iktikad yang baik.

Penetapan suatu perjanjian non-penggunaan, di mana di dalamnya negara-negara 
bersenjata nuklir berikrar, sebagai kewajiban yang berakar pada semangat inti 
dari NPT, untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara pihak 
perjanjian, yang akan menghadirkan rasa aman secara fisik maupun psikis bagi 
negara-negara yang telah mengandalkan payung nuklir sebagai sekutu mereka, 
membuka jalan untuk pengaturan keamanan yang tidak tergantung pada senjata 
nuklir.

KTT G8 2016 dijadwalkan akan diselenggarakan di Jepang. Sebuah konferensi 
tambahan yang didedikasikan untuk mewujudkan sebuah dunia tanpa senjata nuklir 
dapat diselenggarakan bersamaan dengan KTT G8 ini dan akan menjadi ajang yang 
tepat untuk membuat ikrar terbuka demi segera terwujudnya penandatanganan 
perjanjian demikian.

Proposal spesifik kedua saya adalah menggunakan proses yang sedang berkembang 
di sekitar Pernyataan Bersama mengenai dampak kemanusiaan dari penggunaan 
senjata nuklir untuk secara luas mendaftarkan opini publik internasional dan 
mempercepat negosiasi untuk pelarangan penuh terhadap senjata nuklir.

Adalah penting agar kita ingat bahwa sebuah perjanjian non-penggunaan sekalipun 
hanyalah sebuah tempat berpijak menuju tujuan pokok kita—pelarangan dan abolisi 
senjata nuklir. Tujuan itu hanya bisa diwujudkan lewat upaya-upaya dipercepat 
yang didorong oleh suara gabungan dari masyarakat sipil dunia.

Anggota SGI bertekad meneruskan upaya kami untuk mengeliminasi senjata nuklir 
dan segala sebab penderitaan lainnya di Bumi, untuk meneruskan upaya kami 
menciptakan nilai, bekerja dengan generasi muda dunia dan semua yang komit 
pada suatu visi masa depan yang penuh harapan.
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Untuk memperingati hari jadi berdirinya Soka Gakkai International 

(SGI), yang jatuh pada tanggal 26 Januari, saya ingin menyampaikan 

pemikiran tentang bagaimana kita dapat mengarahkan kembali arus 

abad ke-21 menuju harapan, solidaritas, dan perdamaian yang lebih luas, 

untuk membangun sebuah masyarakat global yang berkelanjutan, tempat 

martabat setiap individu bersinar dengan kecemerlangan inherennya.
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Tahun lalu menyaksikan 
perkembangan yang menjanjikan, 
seperti tanda-tanda pulihnya 
perekonomian dunia, serta tren 
ke arah pengurangan pengeluaran 
militer. Namun, pada saat yang sama, 
konflik internasional dan domestik 
telah melahirkan krisis kemanusiaan 
yang semakin parah. Selain itu, 
bencana alam dan cuaca ekstrem 
juga mendatangkan penderitaan 

yang amat berat di banyak daerah di seluruh dunia.

Yang terutama sangat mengkhawatirkan adalah perang sipil yang masih 
berlangsung di Suriah, yang sekarang memasuki tahun keempat. Konflik yang brutal 
ini telah memaksa lebih dari 2,3 juta orang untuk mengungsi ke negara-negara lain, 
dan membuat 6,5 juta orang meninggalkan kampung halamannya di dalam Suriah.
[1] Setiap upaya harus dikerahkan untuk secepat-cepatnya mewujudkan gencatan 
senjata, agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai semua yang membutuhkan, dan 
negosiasi ke arah penyelesaian yang damai bagi konflik ini dapat dilanjutkan.

Pada November tahun lalu, Filipina diterjang topan terbesar dan terdahsyat 
dalam catatan sejarah, meninggalkan lebih dari 6.000 orang tewas dan memaksa 
lebih dari 4 juta korban badai meninggalkan rumah mereka.[2] Komunitas 
internasional harus meluaskan upayanya untuk menanggapi krisis kemanusiaan 
semacam itu, dengan mencegah keadaan memburuk dan membawa bantuan kepada 
para pengungsi dan mereka yang terkena dampak.

Bersama daya tanggap itu, dan mengingat semakin banyaknya peristiwa 
bencana dan cuaca ekstrem di tahun-tahun terakhir, kini semakin ditekankan 
pentingnya meningkatkan daya lenting masyarakat manusia—yaitu dalam bersiap 
menghadapi ancaman, mengelola krisis, dan memperlancar pemulihan.

Daya lenting, tentu saja, adalah istilah yang awalnya diambil dari bidang 
fisika. Kata ini menggambarkan elastisitas atau kemampuan suatu bahan untuk 
kembali ke bentuknya semula setelah mendapat tekanan dari luar. Dengan analogi, 
daya lenting akhirnya dipakai di berbagai bidang untuk menunjukkan kemampuan 
masyarakat untuk pulih dari guncangan hebat seperti kerusakan lingkungan atau 

Lebih dari segalanya, 
kemauan dan vitalitas 
orang-orang yang tinggal 
di dalam komunitas itulah 
kuncinya.
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krisis ekonomi. Dalam hal bencana alam, meningkatkan daya lenting berarti 
menyempurnakan seluruh spektrum kemampuan—dari upaya untuk mencegah 
dan mengurangi dampak bencana, sampai tindakan yang membantu mereka yang 
terkena dampak, serta mendukung proses pemulihan yang seringkali lama dan berat.

Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan dan tanggapan kelembagaan—seperti 
memperkuat ketahanan bangunan terhadap gempa, dan memperbarui prasarana yang 
sudah usang—tentu saja penting. Tetapi, unsur manusia juga sangat menentukan. 
Seperti yang ditulis penulis Amerika Andrew Zolli dan Ann Marie Healy, “Dalam 
perjalanan kami, di mana pun kami menemukan daya lenting sosial yang kuat, kami 
juga menemukan komunitas yang kuat.”[3]

Kita harus menyadari pentingnya memupuk “modal sosial” berupa 
keterkaitan dan jejaring antar-manusia yang hidup di satu daerah, setiap hari. Lebih 
dari segalanya, kemauan dan vitalitas orang-orang yang tinggal di dalam komunitas 
itulah kuncinya.

Daya lenting adalah salah satu topik dalam dialog yang masih saya lakukan 
dengan peneliti dan pegiat perdamaian, Profesor Kevin P. Clements. Kami sepakat 
bahwa tidaklah cukup hanya bereaksi sesudah peristiwa, seperti yang sering terjadi 
dengan bencana alam. Kita juga harus memicu perubahan pada fondasi masyarakat, 
dan beralih dari budaya perang ke budaya damai, seperti yang selama ini diimbau 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jika kita ingin mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang begitu 
berlimpah yang terkandung dalam konsep daya lenting, kita perlu memperluas dan 
menata ulang pemahaman kita mengenai makna gagasan itu. Dengan kata lain, 
daya lenting tidak boleh hanya dianggap sebagai kemampuan kita untuk bersiap 
menghadapi dan bereaksi terhadap ancaman. Sebaliknya, kita harus memikirkannya 
dari segi mewujudkan masa depan yang penuh harapan, yang berakar dalam 
keinginan alami manusia untuk bekerja bersama menuju sasaran-sasaran yang 
sama, dan merasakan kemajuan ke arah sasaran-sasaran itu secara nyata. Daya 
lenting harus dipandang sebagai aspek tak terpisahkan dalam proyek umat manusia 
untuk menciptakan masa depan—proyek yang dapat diikuti setiap orang di mana 
pun juga, dan yang meletakkan fondasi yang kukuh untuk masyarakat global yang 
berkelanjutan.

Bila saya memikirkan tantangan ini, kata-kata sejarawan besar abad ke-20 
Arnold J. Toynbee (1889-1975) menghampiri benak saya: “Tetapi, kita tidak dikutuk 
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untuk membuat sejarah mengulang diri; sebenarnya kita dapat, lewat upaya-upaya 
kita sendiri, memberi sejarah, dalam kasus kita sendiri, suatu perubahan baru yang 
belum pernah ada sebelumnya.”[4]

Bagi saya, inilah tantangan untuk menciptakan nilai—proses yang dijalani 
setiap orang dari kita, dalam peran dan kemampuan kita masing-masing, untuk 
berusaha menciptakan nilai itu, nilai yang hanya bisa diwujudkan oleh kita sendiri, 
demi kebaikan sesama warga negara, masyarakat secara keseluruhan, dan masa 
depan.

Dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan 
Berkelanjutan (WSSD, World Summit on Sustainable Development) 2002, saya 
menekankan bahwa kunci untuk mewujudkan perubahan efektif dan pemberdayaan 
pada skala global adalah memperbarui fokus kita pada umat manusia, dengan 
membentuk kembali dan membuka kemampuan-kemampuan terpendam jiwa kita.

Inilah yang kita di SGI sebut revolusi manusia. Fokusnya adalah 
pemberdayaan yang melahirkan kemungkinan yang tak berbatas pada setiap 
individu. Dalam pengertian itu, arti penting sepenuhnya revolusi manusia tidak akan 
terwujud jika revolusi itu tetap terbatas pada perubahan dalam batin. Sebaliknya, 
keberanian dan harapan yang terbit dari perubahan batin ini harus mampu membantu 
manusia menghadapi dan mendobrak bahkan realitas yang paling sulit, suatu proses 
penciptaan nilai yang akhirnya mengubah masyarakat. Akumulasi perubahan yang 
terus-menerus pada tingkat individu dan komunitas akan membuka jalan bagi umat 
manusia untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang kita hadapi.

Selagi proses perubahan global ini berjalan, senyuman kembali ke wajah 
mereka yang terbenam dalam penderitaan. Orang-orang yang sudah diberdayakan 
untuk mewujudkan seluruh bentangan kemungkinan yang ada dalam diri mereka, 
akan dengan sukarela bersatu dalam solidaritas untuk menantang masalah-masalah 
global. Tantangan penciptaan nilai adalah tantangan menghubungkan yang mikro 
dengan yang makro, individu dengan masyarakat, dengan cara-cara yang semakin 
menguatkan perubahan positif pada keduanya.

Dalam proposal ini, saya akan memusatkan pembahasan pada tiga aspek 
penciptaan nilai, dan melalui ketiganya kita tidak hanya bisa meningkatkan daya 
lenting sosial, tetapi juga memungkinkan tercapainya kemajuan menuju masyarakat 
global yang berkelanjutan:
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•	 Penciptaan nilai yang selalu menjadikan harapan sebagai titik tolaknya.

•	 Penciptaan nilai oleh orang-orang yang bekerja bahu-membahu untuk 
memecahkan masalah; dan

•	 Penciptaan nilai yang membangkitkan yang terbaik dalam setiap orang dari 

kita.

PENCIPTAAN NILAI YANG SELALU MENJADIKAN HARAPAN 
SEBAGAI TITIK TOLAKNYA

Pada 2 April 2013, Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima 
Perjanjian Perdagangan Senjata. Perjanjian ini, yang akan mengatur perdagangan 
internasional senjata-senjata konvensional, dari senjata ringan sampai tank tempur, 
pesawat tempur, dan kapal perang, merupakan peraturan global pertama yang 
mengikat secara hukum, yang mengatur perdagangan senjata.

Sekali lagi, upaya yang selaras dan terpadu dari lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat memainkan peran penting dalam proses yang berujung diterimanya 
perjanjian ini, seperti yang terjadi dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau dan 
Konvensi Bom Tandan. Inilah contoh-contoh yang menggugah tentang bagaimana 
sejarah mungkin saja diberi “perubahan baru yang belum pernah ada sebelumnya” 
bila masyarakat-masyarakat sipil berhimpun dalam upaya mewujudkan suatu misi 
yang jelas.

Dari tahun ke tahun, saya berulang kali menekankan perlunya menetapkan 
suatu kerangka kerja internasional untuk mengatur perdagangan senjata. Karena 
itu, saya sungguh-sungguh berharap Perjanjian Perdagangan Senjata ini akan 
diberlakukan dan dilaksanakan secepat mungkin. 

Perdagangan dan proliferasi senjata yang tidak dibatasi telah ikut 
menimbulkan kekejaman yang tak terkatakan dan pelanggaran berat atas hak asasi 
manusia. Planet kita terus didera konflik yang disertai kekerasan, pergolakan sipil, 
dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata atau kejahatan 
terorganisasi. Setiap hari, tak terbilang banyaknya orang direnggut nyawanya atau 
menderita luka fisik dan mental yang serius.

Dua tahun yang lalu, Malala Yousafzai ditembak di kepala oleh seorang 
penembak Taliban karena Malala berbicara lantang mendukung pendidikan untuk 
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anak perempuan di negerinya Pakistan. Meski mengalami luka-luka yang nyaris 
mematikan, dia berhasil pulih, dan sejak itu dia terus berbicara menuntut hak-hak 
wanita dan pendidikan untuk anak perempuan. Dalam pidatonya di Markas Besar 
PBB di New York pada 12 Juli tahun lalu, dia menyampaikan tekadnya yang teguh 
sebagai berikut:

Tidak ada yang berubah dalam hidup saya kecuali ini: rasa lemah, takut, 
dan tak berdaya, telah mati; kekuatan, tenaga, dan keberanian, telah 
lahir … Saya masih Malala yang sama. Ambisi-ambisi saya tetap sama, 
harapan-harapan saya tetap sama, mimpi-mimpi saya tetap sama.[5]

Walaupun dia terus-menerus mendapat ancaman, Malala didorong untuk 
tetap gigih oleh keinginan kuatnya bahwa wanita dan anak-anak yang tak terhitung 
banyaknya itu, yang terus menderita akibat siksaan, kekerasan, dan penindasan, 
kelak akan mampu berdiri dan berbicara untuk diri mereka sendiri.

Bila manusia terpapar pada petaka dan bencana—bahaya-bahaya tak terduga 
seperti bencana alam dan krisis ekonomi, atau bahaya yang terus-menerus seperti 
penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia—ada risiko bahwa mereka 
akan menyerah kepada keputusasaan karena hebatnya rasa takut, duka, dan pedih 

Malala Yousafzai berbicara dalam Pertemuan Generasi Muda PBB “Hari Malala” di New York, Juli 2013
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itu. Namun, jika kita melepas harapan dan lumpuh oleh rasa tidak berdaya, kita 
tidak hanya membiarkan masalah itu terus ada, tetapi bisa saja membuat masalah 
yang serupa bermunculan di tempat lain.

Psikolog Austria Viktor E. Frankl (1905-97), yang terkenal karena bukunya 
Man’s Search for Meaning tentang pengalamannya di kamp-kamp konsentrasi Nazi 
selama Perang Dunia II, menyatakan bahwa penderitaan akan menjadi bermakna 
bila ditanggung demi orang lain, demi tujuan yang lebih mulia—baru pada saat 

itulah kita menemukan cahaya kemanusiaan untuk mengusir gelapnya keputusasaan 
di dalam diri kita sendiri.[6] Yang penting adalah, demikian Frankl menekankan, 
sikap kita dan cara kita menghadapi pukulan kejam takdir yang tak terhindarkan: 
manusia memiliki kemampuan inheren untuk menyingkap dan memahami makna 
kehidupan sampai mereka menghela nafas terakhir.[7] Frankl menamai tindakan 
mengerahkan sumber daya semangat manusia untuk menjawab ketidakberuntungan 
ini “nilai sikap” (attitudinal value, Einstellungswerte).

Dengan kata lain, jika kita bisa menyambut tantangan untuk menjalani 
penderitaan dan situasi yang paling berat, dengan mempertahankan keyakinan 
bahwa hidup memiliki makna, kita dapat mengubah tragedi pribadi menjadi 
kemenangan bagi umat manusia. Inilah pekerjaan menciptakan nilai.

MALALA YOUSAFZAI

Malala Yousafzai lahir pada 12 Juli 1997, di  Mingora, Pakistan. Sedari kecil, 

ia sudah menjadi pendukung pendidikan untuk anak perempuan meskipun 

Taliban menekan hak-hak kaum wanita. Ini membuat Taliban mengeluarkan 

ancaman mati kepadanya, dan pada 9 Oktober 2012, seorang penembak 

mencoba membunuh Malala yang sedang pulang dari sekolah.

Pada ulang tahunnya yang keenam belas, 12 Juli 2013, ia berbicara 

di depan Dewan Pemuda PBB, dan ia mengimbau, “Mari kita angkat buku 

dan pena kita. Itulah senjata kita yang paling ampuh. Satu anak, satu guru, 

satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia. Pendidikan adalah satu-

satunya solusi.” Pada tahun itu juga, Malala dinominasikan untuk menerima 

Hadiah Nobel Perdamaian.
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Pada saat yang sama selagi Frankl berjuang untuk selamat dari kamp-kamp 
kematian Nazi selama Perang Dunia II, presiden pendiri Soka Gakkai Tsunesaburo 
Makiguchi (1871-1944) ditangkap dan dipenjara karena menolak tunduk kepada 
pengendalian pikiran yang dipaksakan oleh pemerintah militer Jepang. Dalam hal 
cahaya yang disorotkan pada kemampuan-kemampuan semangat manusia, gagasan 
nilai sikap Frankl bersesuaian dengan pemikiran Makiguchi, yang menekankan 
bahwa tujuan pendidikan adalah menumbuhkan yang dia sebut “nilai karakter” 
(jinkaku kachi).

Istilah “Soka”—penciptaan nilai—yang dipakai dalam judul karya utama 
Makiguchi, Soka kyoikugaku taikei (Sistem Pedagogi Penciptaan Nilai), muncul 
dalam diskusi dengan murid yang paling akrab dengannya, Josei Toda (1900-58). 
Toda adalah seorang pendidik, seperti Makiguchi, dan menjadi presiden kedua 
Soka Gakkai sesudah perang. Tahun depan akan menandai hari jadi ke-85 terbitnya 
buku tersebut.

Makiguchi menggambarkan seseorang yang memiliki nilai karakter sebagai 
jenis individu yang kehadirannya selalu diharapkan dan dihargai di saat-saat krisis, 
meskipun di waktu lain dia mungkin tidak menarik banyak perhatian. Orang seperti 
itu selalu menjadi kekuatan pemersatu dalam masyarakat.[8]

Viktor E. Frankl
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Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, yang wafat tahun lalu, 
menunjukkan nilai karakter semacam itu. Hidupnya menjadi suar harapan dan 
keberanian bagi manusia di seluruh dunia.

Presiden Mandela dipenjara karena menentang sistem diskriminasi rasial 
yang dikenal sebagai apartheid. Selama 27 tahun masa tahanannya, yang berhasil 
ditaklukkannya, dia mengalami saat-saat yang mendekati keputusasaan. Pada 
suatu ketika, dia diberi tahu bahwa ibunya meninggal, yang tak lama kemudian 
diikuti oleh berita bahwa istrinya ditahan dan putra sulungnya tewas dalam suatu 
“kecelakaan”. Namun, dalam kondisi ekstrem seperti itu, dia tetap tangguh. Dalam 
sepucuk surat yang ditujukan kepada seorang teman dia menulis, “Harapan adalah 
senjata yang ampuh bahkan bila tak ada apa-apa lagi yang tersisa.”[9]

Beberapa tahun kemudian, ketika cucu perempuannya lahir, dia menamai 
bayi itu Zaziwe, yang berarti harapan—harapan yang telah menjadi pendamping 
setianya sepanjang 10.000 hari yang berat yang dia lewatkan di penjara. Belakangan 
Mandela menulis, “Saya yakin bahwa anak ini akan menjadi bagian dari generasi 
baru warga Afrika Selatan yang mengenal apartheid sebagai suatu kenangan yang 
jauh—itulah impian saya.”[10] Dia bersumpah akan berjuang sampai hari mimpi 
itu menjadi kenyataan, dengan menanggung semuanya dengan semangat  pantang 
menyerah.

Penulis bertemu dengan Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela di Tokyo, Jepang, Juli 1995
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Saya ingat bahwa dalam dua kesempatan saya mendapat kehormatan 
berbicara dengan Presiden Mandela, kami bertukar pandangan mengenai cara-
cara membangun masyarakat di mana semua orang diperlakukan dengan martabat 
dan penghormatan, suatu tujuan yang selalu kami berdua pikirkan sementara kami 
menempuh jalan kami masing-masing dalam hidup ini. Saya khususnya tergugah 
oleh pernyataannya yang tegas bahwa penghapusan apartheid, yang membuka 
bab baru dalam alur sejarah, sama sekali bukan sesuatu yang dia capai sendirian, 
melainkan puncak dari upaya-upaya gigih tak terbilang banyaknya individu. Saya 
percaya bahwa keyakinan ini terungkap dalam kata-kata berikut ini dari pidato yang 
Mandela sampaikan pada Mei 1994, tepat sebelum diumumkan bahwa dia terpilih 
menjadi presiden Afrika Selatan:

Anda semua telah menunjukkan tekad yang tenang dan sabar untuk 
merebut kembali negara ini sebagai milik Anda sendiri, dan sekarang 
kegembiraan yang dapat kita kumandangkan dengan lantang dari atap 
rumah kita—Akhirnya bebas! Akhirnya bebas![11]

Menurut saya, kualitas-kualitas yang Presiden Mandela tunjukkan 
melambangkan harapan yang berakar dalam nilai karakter—suatu kemampuan 
yang tidak terbatas pada individu-individu yang luar biasa saja, tetapi dapat 
diwujudkan oleh siapa pun. Sedangkan Frankl, dia menunjukkan harapan itu dalam 
nilai sikap—kemampuan kita untuk memilih dan merasakan makna bahkan dalam 
situasi yang paling berat sampai detik terakhir hidup ini. Tantangan penciptaan nilai 
memang penuh dengan dan terbit dari kedua aspek harapan ini.

KEKUATAN HARAPAN

Filosofi Buddhis yang dianut anggota SGI—khususnya, filosofi reformis 
Buddhis abad ke-13 Nichiren (1222-82)—mendesak manusia agar hidup dengan 
rasa memiliki tujuan, yang dapat ditunjukkan sebagai komitmen untuk memenuhi 
suatu ikrar atau sumpah yang khidmat. Komitmen ini mendorong orang untuk 
memandang lingkungan terdekat mereka sebagai gelanggang untuk mencapai 
misi mereka dalam hidup, bahkan saat dilanda kesulitan parah, serta bercita-cita 
menciptakan kisah pribadi yang akan menjadi sumber harapan yang abadi.

Inilah cara hidup, cara memaknai hidup, yang Nichiren ajarkan kepada para 
pengikutnya. Bahkan di tengah larangan-larangan politik dan sosial di Jepang yang 
feodal, dengan lantang dia menyatakan kebebasan spiritual sebagai hak yang tak 



21

boleh dilanggar, dengan berkata, “Meski 
mungkin terlihat bahwa aku mengikuti 
penguasa wilayah ini dalam tindakan-
tindakanku karena lahir di wilayahnya, 
namun aku tidak akan pernah mengikutinya 
dalam hatiku.”[12]

Pada saat itu, Jepang dihantam sederet 
bencana alam, termasuk gempa bumi dan 
badai, juga kelaparan dan wabah penyakit, 
yang bersama-sama menimpakan penderitaan 
yang amat berat pada rakyat dan menyebabkan 
banyak sekali nyawa melayang. Nichiren, 
yang bertekad akan meringankan kesedihan 
itu, berulang kali mengecam mereka yang 
memegang kekuasaan dalam pemerintah 
militer, menyeru mereka agar mengubah cara 
mereka berpikir dan memerintah.

Karena dia gigih menentang pihak 
berkuasa, Nichiren mengalami penyergapan bersenjata, dijatuhi hukuman mati, 
dan dibuang dua kali. Tetapi, seperti yang dibuktikan dengan kata-katanya “tidak 
satu kali pun aku berpikir untuk mundur”,[13] dia tetap tak terusik di hadapan 
penganiayaan ini, dan tetap tabah dalam upayanya meringankan penderitaan rakyat.

Di masa Nichiren, ada tiga aliran pemikiran utama tentang keberadaan 
manusia yang diterima orang-orang yang hidupnya hancur dan yang berdiri di 
tepi jurang keputusasaan setelah berbagai petaka yang meluluhlantakkan negeri. 
Ketiga aliran pemikiran ini mendorong sikap menghindari, menyangkal, dan 
menyerah saja kepada nasib. Nichiren mengecam cara berpikir seperti itu sewaktu 
menyampaikan dorongan semangatnya yang tulus kepada rakyat yang menderita, 
dengan menyatakan, “Ini seperti orang yang jatuh ke tanah, tetapi kemudian dia 
mengangkat diri dari tanah dan bangkit berdiri lagi.”[14] Nichiren ingin menyadarkan 
setiap orang akan kekuatan inheren yang dapat membantu mereka mengatasi bahkan 
situasi yang paling buruk sekalipun.

Yang pertama dari tiga cara berpikir ini menganjurkan pendekatan yang 
menghindari kenyataan, dengan membuat orang percaya bahwa mereka bisa 

Kemauan untuk 
menantang kesulitan 
akan membuka 
kekuatan di dalam 
diri manusia untuk 
mengubah bahkan 
tempat terjadinya 
tragedi menjadi 
panggung untuk 
memenuhi misinya.
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mencapai kebahagiaan di suatu negeri yang jauh yang terputus dari kenyataan 
keras hidup mereka. Nichiren dengan berapi-api menyangkal gagasan ini. Dia 
menekankan bahwa tempat kita menghadapi kenyataan dan mengubah hidup 
adalah tempat kita berada sekarang. “Tidak ada dua tanah, yang suci atau kotor 
dengan sendirinya. Perbedaannya terletak semata-mata dalam baik atau jahatnya 
pikiran kita.”[15]

Kemauan untuk menantang kesulitan akan membuka kekuatan di dalam 
diri manusia untuk mengubah bahkan tempat terjadinya tragedi menjadi panggung 
untuk memenuhi misinya. Nichiren mendorong para pengikutnya untuk menjalani 
hidup dengan tetap menghadapi secara langsung semua kesulitan mereka dan, lewat 
teladan pengalaman mereka sendiri, mengembalikan harapan kepada orang-orang 
yang menghadapi kesulitan yang sama.

Cara berpikir yang kedua yang dikritik Nichiren adalah yang menganjurkan 
orang untuk menyangkal kenyataan. Ini menimbulkan sikap menjauhkan diri. 
Orang menjadi tertutup di dalam dunia pribadinya sendiri dan tersekat dari tragedi-
tragedi sedih saat itu.

Memang benar bahwa dalam beberapa naskah suci Buddhis kita dapat 
menemukan ajaran-ajaran yang disampaikan Shakyamuni (c. 560-480 SM) 
ketika membabarkan cara untuk menjauhkan diri dari kelekatan duniawi yang 
menimbulkan penderitaan dan delusi. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini dipakai 
sebagai “cara mudah” untuk sementara saja mengurangi kesedihan pada mereka 
yang dirundung kesengsaraan. Menurut pandangan Nichiren, ajaran-ajaran ini 
bersifat provisional (sementara) yang tidak selengkapnya mengemukakan maksud 
Shakyamuni. Karena itu, ketika Nichiren berceramah tentang kutipan dari Bab 
Bodhisatwa Raja Obat dalam Sutra Bunga Teratai yang berbunyi, “[Sutra Bunga 
Teratai] mampu membebaskan makhluk hidup dari semua kesengsaraan”,[16] dia 
menyarankan agar kita menafsirkan kata “membebaskan” itu sebagai “memahami 
sifat sejati” kesengsaraan.[17] 

Mengenyahkan pikiran tentang masalah yang ada sekarang seolah-olah 
masalah itu tidak ada hanya akan menunda tugas yang memang tak terhindarkan 
untuk menanganinya di suatu saat di kemudian hari, dan membiarkan masalah 
itu membusuk dan memburuk. Sebaliknya, Nichiren mendukung cara hidup 
yang secara langsung menantang kenyataan yang menyakitkan, mengenali akar 
permasalahannya, lalu mencari jalan pemecahan. Dia percaya bahwa dengan 
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proses ini, manusia dapat menciptakan 
masyarakat yang menikmati perdamaian 
dan kebahagiaan yang lebih luas lagi 
daripada sebelum tragedi menghantam.

Cara berpikir ketiga yang Nichiren 
kecam adalah yang menganjurkan orang 
untuk pasif menyerah kepada realitas, 
sehingga bahkan keadaan yang tak 
pantas diterima pun mereka anggap 
tak bisa diubah. Nichiren mengecam 
pendekatan ini, dan berpendapat bahwa 
manusia mampu mengeluarkan kekuatan 
terpendam yang besarnya sama dengan 
dalamnya kebingungan dan kesulitan 
yang mereka hadapi.

Dia menjelaskan hal ini dengan 
memakai analogi bunga teratai yang 
mekar di air berlumpur: persis seperti 
bunga teratai muncul tak ternoda 
dari air berlumpur, manusia memiliki 
kekuatan untuk melepas potensi yang 
sebelumnya terpendam bahkan sewaktu 
mereka terbenam dalam perjuangan 
hidup sehari-hari. Dengan menyambut realitas yang penuh dengan kesulitan dan 
kekacauan, bergelut dengan persoalan satu demi satu, kita dapat mengubah semua 
pengalaman ini menjadi makanan bergizi yang memperkuat dan merevitalisasi jiwa 
kita. Nichiren ingin menyadarkan para pengikutnya akan cara hidup yang menuntun 
mereka untuk berusaha membuat keberadaan mereka bersinar seperti matahari 
harapan, dan menimbulkan perubahan berarti pada masyarakat.

Di dunia kita dewasa ini, orang cenderung memalingkan mata mereka 
dari masalah-masalah yang mendesak. Kecenderungan ini semakin kuat bila 
persoalannya semakin serius. Bahkan di antara orang-orang yang mengetahui 
ancaman yang dihadirkan senjata nuklir atau bahaya kerusakan lingkungan, 
misalnya, mereka cenderung menyerah tanpa mencoba, karena yakin bahwa upaya 
mereka tidak akan berarti.

Dengan menyambut 
realitas  yang penuh 
dengan kesulitan dan 
kekacauan, bergelut 
dengan persoalan satu 
demi satu, kita dapat 
mengubah semua 
pengalaman ini menjadi 
makanan bergizi yang 
memperkuat dan 
merevitalisasi jiwa  kita.
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Lebih dari segalanya, mematahkan belenggu penyangkalan, ketidakberdayaan, 
dan kemasabodohan membutuhkan rasa kemisian serta komitmen mendalam yang 
dilandasi ikrar pribadi. Gagasan ini ditunjukkan Presiden Mandela sepanjang 
hidupnya. Dalam otobiografinya, dia menyuarakan seruan tulus, “Manusia, saya 
rasa, tidak mampu untuk tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, 
tidak bereaksi terhadap ketidakadilan, tidak protes terhadap penindasan, tidak 
mengusahakan terbentuknya masyarakat yang baik dan kehidupan yang baik 
seperti yang mereka inginkan.”[18] Perasaan yang sama tampak jelas dalam kata-
kata pendiri Gerakan Sabuk Hijau, Dr. Wangari Maathai, sewaktu menjelaskan ikrar 
yang senantiasa memandu tindakan-tindakannya, “Kita dipanggil untuk membantu 
Bumi menyembuhkan luka-lukanya.”[19]

Rujukan ke bunga teratai di air berlumpur awalnya dipakai dalam Sutra 
Bunga Teratai untuk menggambarkan kemunculan Bodhisatwa-Bodhisatwa Dari 
Bumi. Mereka adalah para Bodhisatwa yang sudah bersumpah kepada Shakyamuni 
bahwa, sepanjang hidup mereka, mereka akan bekerja demi orang-orang yang 
terperosok dalam keputusasaan, dan mereka bersedia dilahirkan di masa-masa 
kekacauan dan pergolakan sosial agar bisa berbuat begitu.

SUTRA BUNGA TERATAI DAN BODHISATWA-BODHISATWA  
DARI BUMI

Sutra Bunga Teratai konon dihimpun antara abad kesatu 
dan kedua. Sutra ini berisi ajaran-ajaran Shakyamuni, pendiri 
historis Buddhisme, dan dicatat dalam bentuk naskah sesudah 
Shakyamuni moksa. Seperti banyak sutra Mahayana, Sutra Bunga 
Teratai menyebar melalui rute “transmisi utara”, dan mencapai 
Tiongkok pada abad ketiga. Tema inti sutra ini adalah gagasan 
bahwa semua manusia sama memiliki sifat Buddha.

Bodhisatwa-Bodhisatwa Dari Bumi dilukiskan sebagai 
“bodhisatwa yang tak terhitung banyaknya  yang muncul dari 
bawah bumi”, dan kepada mereka Shakyamuni memercayakan 
penyebaran ajaran-ajaran Sutra Bunga Teratai sesudah dia 
wafat. Para bodhisatwa ini digambarkan dalam bab ke-15 Sutra 
Bunga Teratai dan mewakili mereka yang mewujudkan kualitas 
arif, berani, serta welas asih, dan yang tanpa henti berusaha 
demi kebahagiaan orang lain.
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Menjalani hidup yang ditujukan untuk memenuhi ikrar atau sumpah tentu 
saja berbeda dengan sikap yang pasif menunggu orang lain mengambil prakarsa dan 
dengan murung mengharapkan perubahan. Begitu pula jenis janji yang diingkari 
bila keadaan membuat janji itu sulit ditepati. Sebaliknya, cara hidup itu adalah 
bukti bahwa kita menjalani keberadaan yang bermakna, suatu upaya besar yang 
kita laksanakan dengan segenap diri, yang kita tekuni meski harus menghadapi 
kesulitan atau penderitaan, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
mencapainya.

Anggota-anggota SGI bercita-cita menjalani hidup kita sebagai para 
Bodhisatwa Dari Bumi. Inilah hidup yang diabdikan untuk memenuhi sumpah 
kita, sesuatu yang Nichiren tetapkan sebagai aspek penting dalam praktik Buddhis. 
Berusaha memenuhi sumpah pribadi akan membuat kita mampu mewujudkan 
kekuatan terpendam kita, menciptakan nilai positif bahkan dalam situasi yang 
paling menantang. Cara hidup ini juga berarti siap mendampingi mereka yang 
sedang sedih, berusaha membangun kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun 
orang lain, dengan saling mendukung dan menyemangati.

Pada tataran masyarakat, sebagai wakil masyarakat sipil, SGI telah secara 
konsisten mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai kegiatannya 
untuk menangani masalah-masalah global yang mendesak. Pada Desember 1989, 
dalam pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rafiuddin Ahmed dan 
Jan Mårtenson, saya menjelaskan tekad yang mendorong upaya-upaya kita untuk 
mendukung organisasi global itu sebagai berikut:

Filosofi Buddhis yang mengajarkan perdamaian, kesetaraan, dan 
kewelasasihan selaras dengan semangat PBB. Karena itu, bagi kami, 
mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa memang tak terhindarkan. Jika 
tidak mendukung, berarti kami  mengkhianati misi kami sebagai praktisi 
Buddhis.[20]

Visi dan sasaran yang sungguh-sungguh luas tidak mesti tercapai dalam masa 
hidup seseorang. Sebaliknya, seperti teladan Presiden Mandela dan Dr. Maathai, 
mereka yang hidup dengan suatu rasa kemisian dan bersumpah dari inti diri mereka, 
dapat terus menginspirasi orang lain bahkan sesudah mereka meninggal. Hidup 
mereka selamanya bersinar sebagai teladan bagi orang-orang yang mau mengikuti 
jejak mereka. Berdasarkan prinsip yang sama, Nichiren mendesak murid-muridnya 
agar menang atas kesulitan-kesulitan hidup, dengan menyatakan, “Adakah kisah 
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yang lebih indah daripada kisahmu sendiri, kisah yang akan dituturkan lagi oleh 
generasi-generasi mendatang?”[21]

Kekuatan harapan yang tersedia bagi setiap orang, dalam keadaan seperti apa 
pun, dan yang dapat menginspirasi generasi-generasi mendatang—inilah fondasi 
upaya menciptakan nilai. Saya yakin bahwa hal ini pasti akan menjadi platform 
kita untuk menyatukan kekuatan untuk menghadapi ancaman dan persoalan serius 
yang menghadang umat manusia. Selanjutnya ini akan menjadi jembatan menuju 
terciptanya sebuah masyarakat tempat semua orang dapat menikmati perdamaian 
serta koeksistensi yang harmonis.

PENCIPTAAN NILAI OLEH ORANG-ORANG YANG BEKERJA 

BERSAMA UNTUK MEMECAHKAN MASALAH

Aspek kedua penciptaan nilai yang ingin saya bahas adalah bagaimana 
proses ini menyatukan manusia untuk memecahkan masalah.

Seiring dengan penelitian mengenai sifat daya lenting yang semakin maju 
dalam tahun-tahun terakhir ini, arti penting sejumlah faktor menjadi semakin jelas. 
Zolli dan Healy, misalnya, menguraikan temuan mereka:

Komunitas-komunitas yang berdaya lenting seringkali mengandalkan … 
jaringan informal, yang berakar pada rasa percaya yang mendalam, untuk 
menghadapi dan menyembuhkan gangguan. Upaya yang dilakukan untuk 
memaksakan daya lenting dari atas seringkali gagal, tetapi bila upaya 
yang sama memang sudah tertanam dalam hubungan yang menyelaraskan 
kehidupan manusia sehari-hari, daya lenting dapat tumbuh subur.[22]

Tetapi, yang menyulitkan adalah erosi yang terus mengikis modal sosial—
struktur jalinan hubungan antarmanusia. Karena struktur inilah yang menyediakan 
lahan yang diperlukan untuk membina jaringan-jaringan yang berakar pada 
rasa percaya yang mendalam, yang menyelaraskan kehidupan manusia sehari-
hari. Struktur ini memenuhi fungsi penyangga yang amat penting, karena tanpa 
penyangga ini, individu-individu terpapar langsung pada dampak berbagai ancaman 
dan tantangan yang menghadang masyarakat secara keseluruhan. Jika modal sosial 
ini tidak ada, manusia terpaksa menghadapi ancaman-ancaman secara terisolasi—
entah dengan menarik diri diiringi rasa putus asa, atau dengan tekad sekuat baja 
untuk menomorsatukan kesejahteraan pribadi.
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Filosof ekonomi Serge Latouche pernah menyerukan perlunya masyarakat 
yang lebih manusiawi (une société décente), yang akan membantu memulihkan 
martabat orang-orang yang tertinggal di tengah sadisnya kompetisi ekonomi. Untuk 
mencapai tujuan ini, dia menekankan pentingnya suatu etika keramahtamahan, 
yaitu menikmati kehadiran satu sama lain.[23]

Ada satu ungkapan dalam ajaran Buddhis yang sejalan dengan konsep ini, 
“Kegembiraan berarti kesenangan yang dirasakan bersama oleh diri sendiri dan 
orang lain.”[24] Visi yang harus kita letakkan di jantung masyarakat kontemporer 
adalah visi bahwa, dengan berbagi kegembiraan, kita menciptakan sebuah dunia 
yang lebih terkenal karena hangatnya cahaya martabat daripada karena dinginnya 
pendar kekayaan, sebuah dunia penuh empati yang ditandai dengan sikap teguh 
menolak menelantarkan mereka yang paling menderita.

Mewujudkan perubahan mendasar semacam itu dalam masyarakat pasti 
sukar dalam keadaan seperti apa pun, dan mungkin kelihatannya mustahil bila 
mengingat kian lemahnya ikatan antarmanusia seperti yang terlihat jelas di semua 
level. Untuk mengatasi hal ini, saya rasa kita harus menegaskan kembali keyakinan 
kita pada sifat masyarakat manusia yang sesungguhnya. Barangkali tidak ada yang 
menyatakan hal ini dengan lebih pas daripada Dr. Martin Luther King Jr. (1929-68) 
sewaktu dia berjuang demi membela martabat manusia:

Kita semua terjebak dalam suatu jejaring hubungan timbal-balik yang 
tidak bisa kita hindari, terikat ke dalam sehelai nasib … Kita memang 
ditakdirkan untuk hidup bersama …[25]

Konsep Buddhis “sebab-musabab yang saling bergantung” sejalan dengan 
seruan Dr. King. Sekuat apa pun koneksi-koneksi kita tampaknya di permukaan 
tidak mengubah fakta bahwa dunia ini teranyam dari ikatan dan koneksi mendalam 
satu jiwa dengan jiwa lainnya. Inilah yang membuat kita selalu dapat mengambil 
jenis tindakan yang akan menimbulkan riak dampak positif ke seluruh spektrum 
koneksi kita.

Penulis Rebecca Solnit, yang sudah mengunjungi lokasi-lokasi bencana di 
seluruh dunia, menyatakan bahwa “konstelasi solidaritas, sikap mementingkan 
orang lain, dan improvisasi, ada dalam sebagian besar dari kita, dan muncul 
kembali di saat-saat bencana. Manusia tahu apa yang harus dilakukan dalam suatu 
bencana.”[26] Maka, pertanyaan utamanya menjadi, bagaimana kita membantu dan 
menyemangati manusia agar dapat mengeluarkan kemampuan-kemampuan ini dari 
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dalam proses kehidupan sehari-hari yang normal, yang biasanya tetap tidur kecuali 
di saat krisis,?

Pada April 2012, Nn. Solnit diwawancarai Seikyo Shimbun, surat kabar Soka 
Gakkai di Jepang. Dia menyebutkan kondisi-kondisi berikut ini yang membuat 
orang lebih mau terlibat dalam kegiatan saling-dukung bila menghadapi bencana, 
“Anda harus merasa sebagai bagian dari komunitas, bahwa Anda memiliki suara, 
memiliki cara, bahwa Anda bisa ambil bagian.””27]

Pada saat yang sama, kondisi-kondisi ini juga amat penting untuk memicu—
baik di saat krisis maupun tidak—aspek kemanusiaan yang Dr. King gambarkan 
ketika dia berkata bahwa kita ditakdirkan untuk hidup bersama. Dan kondisi-
kondisi ini juga syarat untuk menciptakan solidaritas tindakan yang terus meluas 
menuju pemecahan persoalan.

Di sini saya teringat akan percakapan antara Sekretaris Jenderal PBB 
kedua, Dag Hammarskjöld (1905-61), dan teman lamanya, novelis Amerika John 
Steinbeck (1902-68). Ketika di acara makan malam Steinbeck bertanya apa yang 
dapat dia lakukan untuk mendukung Hammarskjöld dan PBB, Hammarskjöld 
berkata, “Duduklah di tanah dan berbicaralah dengan orang-orang. Itulah yang 
paling penting.”[28]

Bagi saya, kata-kata ini menggambarkan semangat pria yang pemberani ini, 
yang tak henti-henti bekerja mencari pemecahan bagi konflik-konflik di seluruh 
dunia, yang pantang mundur menghadapi kesulitan, dan yang terus dihormati 
sebagai hati nurani Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih lagi, kata-kata itu diucapkan 
hanya beberapa minggu sebelum Hammarskjöld melawat untuk menegosiasikan 
gencatan bersenjata di Kongo—perjalanan yang akan berakhir dengan jatuhnya 
pesawat hingga merenggut nyawanya.

Kata-kata sederhana ini menyampaikan keyakinannya bahwa bahkan dalam 
menangani persoalan yang menghadang PBB atau umat manusia secara keseluruhan, 
perjalanan yang paling panjang pun dimulai dengan satu langkah, yaitu melakukan 
percakapan yang jujur dengan orang-orang di lingkungan terdekat kita—tempat 
kita telah menambatkan sauh kehidupan kita—dan mengambil tindakan terpadu 
bersama mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran yang dimainkan dialog 
untuk membuat setiap individu merasa bahwa dia adalah bagian dari komunitas.

Pada saat yang sama, kita tidak perlu kaku atau terlalu membebani aksi dialog 
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ini dengan harapan-harapan, dengan gagasan bahwa, begitu dimulai, dialog tidak 
boleh dihentikan sampai tercapai suatu pemecahan yang pasti. Seperti kehangatan 
yang disiratkan kata-kata Hammarskjöld, makna penting dialog terletak dalam 
prosesnya, dalam berbagi pandangan dan menikmati kehadiran satu sama lain.

Bagi saya sendiri, saya menganggap percakapan saya dengan begitu banyak 
orang—percakapan yang membuat kami saling mengenal secara mendalam—
adalah sumber kegembiraan yang tak ada bandingnya. Bagi kita semua, meluaskan 
lingkaran dialog di dalam komunitas kita berarti meluaskan ruang nyaman dan 
aman, ruang di mana kita tahu bahwa kita diterima dan punya tempat.

Selain itu, dialog memiliki kekuatan untuk membantu manusia menjangkau 
melampaui berbagai penghalang, membuat mereka berkumpul membahas 
keprihatinan bersama. Kegembiraan saat menemukan, lewat dialog, bahwa ada 
orang-orang yang memiliki aspirasi yang sama dengan sendirinya akan memupuk 
solidaritas ke arah pemecahan masalah itu. Kemungkinan yang sungguh tak berbatas 
dalam diri setiap individu hanya dapat terwujud sepenuhnya lewat keterhubungan 
kita dan upaya kolaboratif kita. Solidaritas inilah, yang dikembangkan lewat dialog, 
yang memungkinkan berlangsungnya percakapan terbuka. Dan dengan percakapan 
terbuka ini kita dapat menemukan cara untuk mendobrak jalan buntu yang kita 
hadapi. Dengan cara ini, kita berhak merayakan setiap kemenangan yang sepertinya 
kecil, selagi kita terus bergerak maju menuju sasaran kita.

Mengenai kondisi lain yang Nn. Solnit sebutkan—kesadaran bahwa kita 
memiliki peran aktif untuk dimainkan dalam komunitas—tidak ada yang lebih 
penting daripada bekerja bersama orang lain untuk mengatasi penderitaan bersama.

Sekarang ini, saya sedang melakukan dialog dengan pegiat lingkungan 
Profesor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, ko-presiden Klub Roma. Di antara topik-
topik yang sudah kami  bahas adalah gagasan “bekerja dengan motivasi sendiri” 
(Eigenarbeit), yang dia definisikan sebagai tindakan-tindakan spontan yang diambil 
demi kepentingan orang lain dalam lingkungan terdekat kita, atau untuk generasi-
generasi mendatang. Yang penting dalam konsep ini adalah bahwa gagasannya 
tidak terbatas pada mengerahkan diri kita demi orang lain, tetapi juga mencakup 
gagasan membentuk dan menciptakan diri yang lebih baik, sehingga membuka 
kemungkinan berlangsungnya siklus yang luhur.

 Martabat manusia tidak bercahaya dalam keadaan terisolasi. Martabat 
manusia akan mencapai kecemerlangan penuhnya lewat upaya kita untuk 
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membangun jembatan yang menghubungkan tepian-tepian yang berseberangan 
antara diri kita dan orang lain. Dalam ajaran Buddhisme kita temukan kata-kata 
ini, “Jika kamu nyalakan lentera bagi orang lain, lentera itu juga akan menerangi 
jalanmu sendiri.”[29] Tindakan yang diambil untuk menerangi martabat orang lain 
pasti akan menghasilkan cahaya yang memperlihatkan aspek-aspek termulia kita 
sendiri. Sesulit apa pun situasi kita, atau sedalam apa pun kesedihan kita, kita 
selalu menyimpan kemampuan untuk menyalakan api semangat. Cahaya ini akan 
menghalau tidak hanya kegelapan  penderitaan orang lain, tetapi juga kegelapan 
yang menyelubungi hati kita sendiri. Inilah pesan inti Buddhisme.

Saya yakin bahwa kegiatan-kegiatan komunitas, serta upaya-upaya relawan 
dan LSM—juga tindakan sederhana orang-orang yang membantu orang lain yang 
kesulitan padahal mereka sendiri pun menderita—semuanya dapat menghasilkan 
kegembiraan yang terus meningkat. Bersama jenis dialog yang disinggung di atas, 
upaya-upaya ini dapat mendorong kita menuju terbentuknya sebuah masyarakat 
yang membuat martabat setiap orang terwujud sepenuhnya. 

Sebagaimana yang ditekankan oleh Helen Clark, administrator Program 
Pembangunan PBB (UNDP), “Jika tujuh miliar orang di dunia ini seluruhnya 
bekerja bersama untuk menemukan pemecahan untuk masalah-masalah yang kita 
semua hadapi, betapa besar perbedaan yang tercipta!”[30]

KLUB ROMA

Klub Roma didirikan pada 1968 oleh Aurelio Peccei, seorang 
industrialis Italia, dan Alexander King, seorang ilmuwan Skotlandia. 
Klub ini merupakan perhimpunan informal orang-orang dari 
berbagai bidang yang sama-sama mencemaskan masa depan 
umat manusia dan planet ini, serta ingin berkontribusi dengan cara 
yang sistemis, antardisiplin ilmu, dan holistik, untuk menjadikan 
dunia ini lebih baik. Klub Roma pertama kali dikenal ke seluruh 
dunia karena laporannya pada 1972, The Limits to Growth, yang 
mengkaji bagaimana pertumbuhan eksponensial berinteraksi 
dengan sumber daya yang terbatas, dan terus mengeluarkan 
laporan-laporan mendalam selama tahun-tahun sesudahnya. 
Anggota Penuh Klub Roma dapat berjumlah sampai seratus 
orang. Bersama-sama, mereka sekarang mewakili lebih dari tiga 
puluh negara di lima benua.
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Fondasi untuk menciptakan perbedaan yang benar-benar bermakna dalam 
upaya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi komunitas kita dan umat 
manusia secara keseluruhan dapat ditemukan dalam solidaritas yang didasari berbagi 
kegembiraan dengan orang lain. Tantangan di depan kita adalah menemukan cara-
cara untuk menciptakan nilai yang didasari solidaritas itu.

PENCIPTAAN NILAI YANG MEMBANGKITKAN YANG TERBAIK 

DALAM DIRI KITA SETIAP ORANG

Aspek terakhir penciptaan nilai yang ingin saya kaji adalah penciptaan nilai 
yang membangkitkan dan membangunkan yang terbaik dalam diri kita setiap orang.

Tahun ini adalah hari jadi ke-100 pecahnya Perang Dunia I, suatu peristiwa 
yang, antara lain, menandai dimulainya perubahan besar pada sifat peperangan. 
Perubahan ini mengambil bentuk semakin seringnya populasi sipil menjadi target 
serangan yang tak pandang bulu, karena kekuatan produksi industri memungkinkan 
dilakukannya serangan dari jarak jauh, tanpa terhalang batasan-batasan geografis. 
Perbedaan antara wilayah pertempuran yang sesungguhnya dan “wilayah sipil” 
sudah kabur. Serangan terhadap warga sipil datang dalam bentuk pengeboman 
udara atas kota-kota dan perang kapal selam yang tak mengenal batas negara.

Pada saat yang sama, cara-cara yang lebih keji digunakan untuk melukai 
musuh. Dengan skala perang yang demikian dahsyat dan perintah tertinggi untuk 
meraih kemenangan di setiap pertempuran secepat dan seefisien mungkin, pihak-
pihak yang berperang mulai memakai gas beracun dan senjata-senjata lain yang 
amat kejam dan tidak manusiawi.

Strategi-strategi ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari konsep perang 
total. Dalam konsep ini, seluruh kekuatan sumber daya manusia dan materi suatu 
negara dikerahkan untuk mengalahkan musuh telak-telak. Hasilnya adalah bahwa 
Perang Dunia I menyaksikan kematian begitu banyak warga sipil selain korban 
militer dalam jumlah besar. Tren ini semakin menghebat dalam Perang Dunia II, 
ketika diperkirakan jatuh 34 juta korban sipil bila dibandingkan dengan 17 juta 
korban prajurit.[31]  

Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia I, perang semakin tak pandang bulu. 
Bentuk terakhirnya adalah senjata nuklir, yang mewujudkan kesiapan untuk 
membasmi seluruh populasi musuh. Yang juga menjadi ciri tren ini adalah wahana 
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udara tak berawak, atau drone. Senjata jenis baru ini, bentuk evolusi paling tinggi 
serangan militer jarak jauh, telah menjadi fokus perdebatan dalam komunitas 
internasional.

Serangan drone—hantaman yang dioperasikan dari jauh untuk membasmi 
anggota organisasi-organisasi teror, kelompok bersenjata, atau mereka yang 
karena hal lain dipandang sebagai ancaman—merupakan bentuk eksekusi yang 
dilakukan di luar cakupan prosedur yudisial yang normal, yaitu si tertuduh tidak 
diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan hukum. Serangan seperti ini 
didasarkan pada ide tak terhindarkannya korban sampingan—istilah penghibur 
untuk kematian warga sipil tak berdosa yang bernasib sial saja karena mendapati 
diri mereka berada di area yang dibidik. Aspek-aspek serangan drone ini telah 
menimbulkan keprihatinan yang semakin dalam, dan tahun lalu suatu penyelidikan 
khusus atas serangan drone dilakukan atas permintaan Dewan Hak Asasi Manusia 
PBB (HRC).

Baik senjata nuklir maupun drone sama-sama tidak mengindahkan semangat 
norma-norma kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pada level terendah, keduanya 
berakar dalam sikap mendukung pembasmian, yang beranggapan bahwa orang-
orang yang dianggap musuh itu tidak boleh dibiarkan terus hidup, dan akan 
memakai cara apa saja dan menimpakan bentuk kematian atau kerusakan apa pun 
demi mencapai tujuan itu.

Dampak macam apa yang ditimbulkan percabangan baik dan buruk yang 
radikal semacam itu pada semangat manusia? Ahli etika Sissela Bok menawarkan 
analisis atas sebuah esai karya pujangga Stephen Spender (1909-95) tentang 
pengalamannya dalam Perang Saudara Spanyol. Dalam esai ini, Spender menulis:

Ketika aku melihat foto-foto anak-anak, yang dibunuh oleh kubu 
Fasis, aku merasakan iba yang meradang. Ketika pendukung Franco 
membicarakan kekejaman kubu Merah, aku hanya merasa jengkel 
bahwa orang mampu mengatakan dusta semacam itu … Sedikit demi 
sedikit aku merasakan kengerian tertentu terhadap cara benakku sendiri 
bekerja. Sudah jelas bagiku bahwa kecuali kalau aku peduli pada setiap 
anak yang dibunuh tanpa memihak, aku sama sekali tidak peduli bahwa 
anak-anak dibunuh.[32]

Dengan kata lain, menurut Bok:
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Persepsi Spender sudah terganggu oleh kuatnya rasa prihatinnya atas 
nyawa orang-orang yang terancam di pihaknya sendiri dalam konflik 
itu, dan oleh rasa ngeri dan tak percayanya pada taktik-taktik kubu fasis. 
Dia sudah kehilangan semua kepeduliannya kepada anak-anak di pihak 
fasis dan akhirnya menganggap referensi apa pun mengenai penderitaan 
anak-anak itu sebagai propaganda belaka.[33]

Gagasan bahwa pihak kita sendiri memegang monopoli atas kebaikan, dan 
bahwa lawan kita adalah perwujudan kejahatan, merupakan inti dari konfrontasi 
ideologis yang memecah belah dunia sepanjang Perang Dingin. Gagasan itu terus 
bertahan dalam berbagai bentuk lebih dari dua puluh tahun sesudah berakhirnya 
konflik itu. Kita melihat hal ini, misalnya, dalam pernyataan-pernyataan bahwa 
semua yang mempraktikkan agama tertentu merupakan bahaya dalam bentuk 
ancaman teror, atau dalam sikap setuju saja dengan pidato yang penuh kebencian dan 
kejahatan yang dilandasi kebencian yang ditujukan kepada etnik atau kebudayaan 
tertentu karena takut akan terjadi ketidakstabilan sosial, atau dalam kesediaan 
membatasi kebebasan manusia dan lebih mementingkan pengawasan daripada hak 
asasi manusia atas nama keamanan nasional.

Bahkan jika kita mengakui bahwa kekhawatiran tentang terorisme, 

PERANG SAUDARA SPANYOL

Perang Saudara Spanyol (936-39) merupakan pemberontakan 
militer terhadap pemerintah Republik Spanyol oleh faksi 
pemberontak, yang disebut kubu Nasionalis. Mereka terutama 
terdiri atas tuan tanah dan pengusaha, dan didukung oleh Italia 
yang Fasis dan Nazi Jerman. Kubu Republikan, yang setia kepada 
Republik Spanyol, terdiri terutama atas pekerja perkotaan, buruh 
tani, serta kelas menengah berpendidikan, dan didukung oleh Uni 
Soviet dan Brigade Internasional, yang menarik banyak pemuda 
idealis dari Eropa dan Amerika. Perang ini dalam banyak hal 
merupakan wakil dan pendahuluan bagi kekuatan-kekuatan 
yang di kemudian hari saling berhadapan dalam Perang Dunia 
II. Perang di Spanyol ini dimenangkan oleh kubu Nasionalis, dan 
pemimpin mereka, Francisco Franco (1892-1975), memerintah 
Spanyol selama tiga puluh enam tahun berikutnya.
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ketidakstabilan sosial, atau keamanan nasional itu benar, selama upaya kita untuk 
menanggapinya bersumber dari  pandangan yang menggolongkan manusia ke 
dalam kategori baik dan jahat yang kaku, hasilnya pastilah api rasa takut dan tak 
percaya itu semakin besar, sehingga memperdalam perpecahan dalam masyarakat.

Sering sekali, orang-orang yang yakin dengan kebaikan mereka sendiri 
akhirnya justru mencerminkan kualitas-kualitas yang mereka anggap menjijikkan 
pada diri orang-orang yang mereka sebut jahat—sikap mengabaikan kemanusiaan 
dan hak asasi manusia, misalnya.

Di sini sekali lagi kita harus belajar dari Nelson Mandela, dari kata-kata yang 
dia kumandangkan kepada dunia setelah menjadi presiden:

Kami berikrar akan membebaskan seluruh rakyat kami dari jerat 
kemiskinan, keserbakekurangan, penderitaan, gender, dan diskriminasi 
lain. Tidak akan, tidak akan, dan tidak akan pernah lagi negeri yang 
indah ini mengalami lagi penindasan satu orang oleh orang lain.[34]

Upaya untuk mengatasi ancaman terorisme, tantangan ketidakstabilan sosial, 
dan persoalan keamanan yang sah harus tetap berakar pada prinsip bahwa setiap 
bentuk penindasan yang ditujukan pada orang lain itu tidak dapat diterima. Baru 
pada saat itulah upaya kita untuk memperbaiki anyaman masyarakat yang terurai 
akan memberikan hasil yang kita cari.

Ajaran Buddhis “sepuluh dunia yang saling mencakupi” dapat memberikan 
cara berpikir yang bergerak melampaui percabangan baik dan jahat yang radikal. 
Ajaran ini mengajarkan bahwa bahkan mereka yang sedang mengalami suasana 
jiwa positif (kebaikan) masih membawa di dalam diri mereka potensi untuk berniat 
dan berbuat jahat. Ajaran ini mengingatkan kita agar waspada terhadap pengaruh-
pengaruh yang akan menggoyahkan kita ke arah ini. Pada saat yang sama, ajaran 
ini mengajarkan bahwa bahkan suasana jiwa yang paling merusak (kejahatan) 
bukanlah suatu kondisi yang tetap atau tak bisa diubah; semua orang sepanjang 
waktu memendam kemampuan untuk mewujudkan kebaikan melalui perubahan 
mendasar pada tekad batin mereka.

Dalam Buddhisme, parabel Brahmana yang meminta mata mengilustrasikan 
kasus pertama. Dalam kehidupan yang lampau, sewaktu Shariputra, salah satu dari 
sepuluh murid utama Shakyamuni, tengah tekun melakukan pertapaan bodhisatwa 
yang mengharuskannya melayani kebutuhan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, 
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dia bertemu seorang Brahmana yang meminta matanya. Ketika Shariputra menuruti 
permintaan yang ekstrem ini, Brahmana itu bukan hanya tidak mengucapkan terima 
kasih, tetapi juga membuang mata itu ke tanah lalu menginjak-injaknya, karena 
mengaku jijik dengan baunya. Shariputra yang sangat terkejut memutuskan bahwa 
membimbing orang-orang seperti Brahmana ini menuju keselamatan berada di luar 
kemampuannya. Akibatnya, dia meninggalkan pertapaan yang sudah dia tekuni 
begitu lama.

Pesan utama parabel ini bukanlah betapa sulitnya mempersembahkan mata 
kepada orang lain, melainkan fakta bahwa Shariputra tidak mampu menanggung 
penolakan persembahan itu. Pada saat dia melihat matanya diinjak-injak ke tanah, 
pusat gravitasi hidup Shariputra berbalik dari keprihatinan yang mengutamakan 
kepentingan orang lain ke mengejar pencerahannya sendiri. Akibatnya, dia 
terjerumus ke dalam kegelapan egoisme yang menyakitkan untuk waktu yang tak 
terkira lamanya.

Nichiren mengutip kisah ini pertama-tama untuk menekankan rentannya 
semua orang terhadap pengaruh negatif. Lalu, sambil mendesak murid-muridnya 
agar mengukirkan “prasetya agung”,,[35] dia menekankan perlunya terus-menerus 
memperbarui ikrar untuk bekerja demi kebahagiaan orang lain sebagai cara untuk 
mengimbangi kerentanan itu.

Perubahan batin yang dialami penguasa India kuno, Raja Ashoka (304-232 
SM) menggambarkan dalil terbalik itu: bahwa potensi untuk kebaikan tetap ada 
bahkan di dalam hati mereka yang melakukan aksi-aksi kejahatan.

Sebagai penguasa Kekaisaran Mauryan, Ashoka melancarkan perang 
terhadap negeri Kalinga, dan menaklukkan negeri itu sekitar tahun 261 SM. Perang 
itu membuat 100.000 orang tewas, dan 150.000 menjadi tawanan. Ratapan orang-
orang yang masih hidup membubung dari bara reruntuhan rumah-rumah, memenuhi 
udara. Saat berhadapan dengan gambaran penderitaan bagai neraka ini, Ashoka 
merasakan siksaan rasa sesal yang begitu menusuk. Dia menyesali kekejamannya 
dan bersumpah tidak akan pernah melancarkan perang lagi. Sepanjang dasawarsa-
dasawarsa masa kekuasaannya, dia mengutus duta-duta perdamaian ke negara-
negara lain, mendorong pertukaran budaya, dan mendirikan pilar-pilar batu berukir 
yang berisi perintah-perintah resmi—seperti kecaman terhadap tindakan mencabut 
nyawa—di seluruh negeri.

Dalam dialog yang saya lakukan dengan pemikir India Dr. Neelakanta 
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Radhakrishnan, yang terkenal karena penelitiannya atas kehidupan dan ide-ide 
Mahatma Gandhi, dia menyatakan

Di dalam dirinya sendiri, Ashoka berubah dari seorang tiran yang 
ditakuti menjadi pemimpin yang cinta damai. Gandhi melihat Ashoka di 
dalam diri setiap manusia, yang semuanya mampu mengalami reformasi 
yang sama.[36]

Contoh dari sejarah inilah, serta konfrontasinya yang tak henti-henti dengan 
kejahatan batin, yang membuat Gandhi mampu menyatakan “keyakinannya yang 
tak akan padam pada tanggapnya sifat dasar manusia”[37] dan mempertahankan 
komitmennya pada doktrin nonkekerasan (ahimsa). Akibatnya, dia mampu 
untuk tidak hanya berjalan maju sendiri, tetapi juga mengajak lawan-lawannya 
bersamanya.[38]

Ajaran sepuluh dunia saling yang mencakupi ini mendorong kita untuk tidak 
menjuluki orang lain sebagai jahat, mengutuk, atau menolak mereka. Ajaran ini 
sebaliknya mendesak kita untuk mengambil jalan hidup di mana kita berusaha 
bersama untuk menghadapi kejahatan masyarakat karena sampai batas tertentu 
kita semua terlibat. Untuk melakukan ini, kita benar-benar tidak boleh melupakan 
potensi kita sendiri untuk berbuat jahat, selagi kita berusaha untuk memunculkan 
yang terbaik dari dalam hidup kita sendiri dan hidup orang lain.

Bahkan jika ada orang-orang dalam kelompok lain yang mengikuti jalan 
kejahatan dan intoleransi, keadaan hanya akan memburuk dan kebencian akan 
dengan cepat meningkat bila kita memandang seluruh kelompok itu sebagai musuh 
kita. Yang perlu kita lakukan adalah bersatu dengan menyeberangi perbedaan-
perbedaan kita, untuk menggalang perlawanan yang jelas dan universal terhadap 
segala tindak intoleransi atau kekejaman. Upaya-upaya SGI untuk membangun 
budaya perdamaian dan budaya hak asasi manusia—sasaran-sasaran yang didukung 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa—tumbuh dari keyakinan kita bahwa upaya-upaya 
ini dapat berkontribusi dalam membina masyarakat manusia semacam ini.

  Sebagai salah satu pewaris pemikiran Gandhi dan pemimpin dalam 
perjuangan hak sipil di Amerika, Dr. Martin Luther King Jr. memperingatkan 
bahwa tiga batu penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan bukanlah serangan 
langsung orang-orang fanatik, melainkan “orang-orang yang lebih mengabdi 
kepada ‘perintah’ ketimbang kepada keadilan,” “kebungkaman orang-orang baik”, 
dan “faham ‘tidak perlu berbuat apa-apa’ di kalangan yang berpuas diri.”[39]
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Makna sejati suatu budaya hak asasi manusia bukanlah melulu berupa aksi 
memperingatkan terhadap sikap-sikap yang efeknya mendorong kejahatan sosial. 
Makna ini ada dalam proses menciptakan suatu masyarakat di mana kita setiap 
orang diberdayakan untuk memunculkan kebaikan terpendam kita, dan secara 
proaktif berusaha melindungi hak semua orang. Bersama-sama, kita dapat bekerja 
agar hak asasi manusia semakin luas dan kukuh dinikmati di seluruh masyarakat.

Dewan Hak Asasi Manusia telah menetapkan bahwa fokus fase ketiga (2015-
19) Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia adalah para profesional 
media dan jurnalis. Penekanannya akan pada pendidikan dan pelatihan tentang 
kesetaraan dan nondiskriminasi, dengan sasaran melawan stereotip dan kekerasan, 
serta memupuk rasa hormat pada keragaman. SGI senantiasa mendukung Program 
Dunia ini sejak dimulai pada 2005. Kita akan terus mendukung upaya ini, dengan 
bekerja bersama badan-badan PBB yang terkait dan sesama LSM. Dan kita akan 
terus melangkah maju dalam tantangan penciptaan nilai yang akan menggali yang 
terbaik dari dalam diri setiap orang dari kita.

PENDIDIKAN UNTUK KEWARGANEGARAAN GLOBAL

Berikutnya, saya ingin mengajukan proposal yang berfokus pada tiga 
area utama yang amat penting bagi upaya menciptakan masyarakat global yang 
berkelanjutan, tempat martabat setiap orang dapat bersinar.

Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, dengan fokus khusus pada 
kaum muda. Sebelum ini saya sudah membahas tantangan penciptaan nilai oleh 
rakyat dan untuk rakyat dengan mengacu pada visi Dr. Arnold Toynbee untuk masa 
depan, “Sebenarnya kita dapat, lewat upaya-upaya kita sendiri, untuk memberi 
sejarah, dalam kasus kita sendiri, suatu perubahan baru yang belum pernah terjadi.” 
Pendidikan adalah sumber utama pemberdayaan yang memungkinkan manusia 
menyambut tantangan ini.

Ketika saya bertemu Nelson Mandela di Tokyo pada Oktober 1990, kami 
memusatkan pembicaraan pada pendidikan dan pengembangan generasi muda 
sebagai tema yang paling penting untuk menciptakan sebuah era baru. Presiden 
Mandela, yang dibebaskan dari penjara bulan Februari tahun itu, percaya bahwa 
suatu Afrika Selatan yang baru harus dibangun di atas fondasi pendidikan. Saya 
menyatakan sangat setuju, mengingat bahwa pendidikan adalah penggerak utama 
pembangunan nasional, yang dampak positifnya menjangkau hingga sekian abad 
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ke depan. Lewat percakapan ini, saya yakin kami berdua telah memperdalam 
keyakinan kami bahwa pendidikan adalah sumber cahaya yang memungkinkan 
martabat manusia bersinar.

Pendidikan memegang kunci ke masa depan tidak hanya untuk satu negara 
tetapi seluruh umat manusia. Presiden Mandela mampu menjalani lebih dari 27 
tahun masa tahanan karena dia terus mendidik diri, memupuk mimpi besarnya 
menyembuhkan konflik untuk menciptakan  masyarakat yang dilingkupi perdamaian 
dan koeksistensi bagi semua. Dia menulis kata-kata ini dari penjara:

Hanya daging dan darahku yang terkunci di balik tembok-tembok 
sempit ini.

Di luar itu, aku tetap kosmopolitan dalam cara pandangku; dalam 
pikiranku aku sebebas burung elang. Jangkar yang menambat semua 
mimpiku adalah kearifan kolektif umat manusia sebagai satu kesatuan.
[40]

Dia membaca drama klasik Yunani untuk mendapatkan inspirasi dan 
kekuatan hati untuk tabah dalam kesengsaraan. Dengan mengubah Pulau Robben 
menjadi sebuah “universitas”, dia dan teman-temannya sesama tahanan tak henti-
hentinya berusaha mengembangkan kemampuan untuk mengubah gagasan-gagasan 
ideal mereka menjadi kenyataan.

Dunia dewasa ini memerlukan jenis pendidikan yang dapat mengembangkan 
kemampuan untuk menciptakan nilai, yang ditopang oleh harapan yang tangguh, 
dan semangat untuk belajar dari kearifan kolektif umat manusia. Ini khususnya 
berlaku bagi mereka yang sedang menderita karena berbagai ancaman, mereka 
yang berkomitmen untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik, dan anggota 
generasi yang lebih muda yang menjadi penentu masa depan.

September tahun lalu, Dewan Umum PBB mengadakan Acara Khusus menuju 
pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDG), dengan memaparkan jadwal 
untuk agenda pembangunan pasca-2015. Proses negosiasi antar-pemerintah akan 
dimulai September tahun ini, dan suatu pertemuan tingkat tinggi yang ditetapkan 
akan diadakan pada September 2015 akan menganut seperangkat sasaran baru, 
yang secara umum disebut sebagai sasaran pembangunan berkelanjutan (SDG).

Dalam proposal-proposal belum lama ini, saya menyarankan agar target-
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target yang berkaitan dengan transisi ke masyarakat nol-limbah, pencegahan dan 
mitigasi bencana, hak asasi manusia, keamanan manusia, dan pelucutan senjata 
juga dimasukkan dalam SDG. Saya sekarang mendesak bahwa target-target yang 
berkaitan dengan pendidikan juga disertakan; khususnya, untuk mencapai akses 
universal ke pendidikan dasar dan menengah, untuk menghapuskan kesenjangan 
gender di semua tingkatan, serta untuk menyebarluaskan pendidikan untuk 
kewarganegaraan global.

Untuk memulai upaya yang menyangkut target yang ketiga, saya 
ingin mendesak bahwa suatu program baru, yaitu program pendidikan untuk 
kewarganegaraan global, diluncurkan dalam kolaborasi antara PBB dan masyarakat 
sipil. Ini akan berfungsi sebagai lanjutan Dekade Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan (DESD) yang berakhir tahun ini.

Saya selama ini selalu menekankan pentingnya pendidikan untuk 
kewarganegaraan global dalam dialog-dialog yang saya lakukan dengan para 
pemimpin dan pakar dari seluruh dunia, dimulai dengan diskusi saya dengan Dr. 
Toynbee lebih dari empat puluh tahun yang lalu. Demikian pula, dalam proposal 
perdamaian saya untuk 1987, saya menyerukan upaya untuk mendukung pendidikan 
untuk kewarganegaraan global yang berfokus pada nilai-nilai universal, dengan 

Sebuah presentasi dalam Pameran Anti-Nuklir SGI di Berlin, Jerman, Oktober 2011
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penekanan pada empat bidang utama, yaitu lingkungan, pembangunan, perdamaian, 
dan hak asasi manusia. Proposal ini didasarkan pada keyakinan bahwa belajar 
adalah hal mutlak dalam mencari pemecahan bagi persoalan-persoalan global.

Keyakinan yang sejak lama dijunjung ini mendasari upaya-upaya 
menumbuhkan kesadaran yang dilakukan oleh SGI, seperti pameran “Senjata Nuklir: 
Ancaman bagi Dunia Kita”, yang pertama kali diadakan di Markas Besar PBB pada 
1982 dan selanjutnya di kota-kota di seluruh dunia untuk mendukung Kampanye 
Pelucutan Senjata Dunia. Sebagai organisasi masyarakat sipil, SGI terus terlibat 
dalam pendidikan masyarakat awam (akar rumput) melalui pameran-pameran 
seperti “Perang dan Perdamaian” (1989), “Menuju Abad Kemanusiaan: Hak Asasi 
Manusia di Dunia Dewasa Ini” (1993), dan “Membangun Budaya Perdamaian bagi 
Anak-anak Dunia” (2003). Pameran-pameran ini digelar berkeliling dunia untuk 
mendukung program PBB Dekade untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia (1995-
2004), dan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan budaya perdamaian yang 
dimulai pada 2000.

Dengan bekerja sama dengan LSM-LSM, SGI termasuk pendukung pertama 
DESD dan telah menyerukan dilanjutkannya suatu kerangka kerja internasional 
untuk pendidikan hak asasi manusia, sembari bekerja untuk mempromosikan 
DESD dan Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia sejak upaya-
upaya ini diluncurkan pada 2005. Selain itu, SGI memberikan dukungan untuk 
proses penyusunan konsep Piagam Bumi (Earth Charter), sebuah dokumen yang 
menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demi masa depan yang berkelanjutan, 
dan selama bertahun-tahun sudah bekerja untuk membantu menanamkan semangat 
ini dalam hati dan benak manusia di seluruh dunia.

Pada Juni 2012, SGI dan LSM-LSM yang telah mengembangkan hubungan 
kolaboratif dengan SGI selama tiga puluh tahun terakhir ini, bersama-sama 
mensponsori diskusi antar-disiplin ilmu “Masa Depan yang Kita Ciptakan”, sebagai 
acara tambahan resmi dalam Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 
(Rio+20) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil. Suatu diskusi lanjutan dijadwalkan 
akan diadakan bulan depan di New York untuk membahas tema kewarganegaraan 
global dan masa depan PBB.

Yang menjadi jelas setelah diskusi Rio ini adalah pentingnya suatu proses 
pendidikan yang tidak berakhir dengan semakin dipahaminya persoalan, tetapi 
yang berfungsi sebagai katalis yang memberdayakan individu untuk mewujudkan 
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potensi mereka yang tak berbatas dan menerapkan kepemimpinan untuk perubahan. 
Dengan dilandasi pengalaman dan pencapaian sebelumnya di dalam sistem PBB, 
langkah berikutnya haruslah mulai mengkaji suatu kerangka kerja pendidikan baru 
yang penekanannya akan meluas dari pemberdayaan individu ke upaya kolektif 
untuk menciptakan nilai.

Saya ingin menyarankan tiga unsur utama yang dapat membentuk basis bagi 
program pendidikan untuk kewarganegaran global. Pendidikan itu haruslah:

•	 Memperdalam pemahaman mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi 
umat manusia, memungkinkan manusia mengkaji penyebab-penyebabnya, 
serta menanamkan harapan dan keyakinan bersama bahwa persoalan itu, 
karena berawal dari manusia, dapat diperbaiki dengan solusi manusia;

•	 Mengidentifikasi tanda-tanda awal persoalan global dalam fenomena lokal, 
mengembangkan kepekaan terhadap tanda-tanda itu, dan memberdayakan 
manusia untuk melakukan tindakan terpadu, dan

•	 Memupuk daya pikir yang berempati dan kesadaran yang tajam bahwa 
tindakan yang menguntungkan negara sendiri mungkin berdampak negatif 
pada atau dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, dan meningkatkan 
kesadaran ini menjadi suatu ikrar bersama untuk tidak mencari kebahagiaan 
dan kemakmuran diri dengan mengorbankan orang lain.

Pendidikan menyeluruh untuk kewarganegaraan global seperti ini haruslah 
dileburkan ke dalam kurikulum sekolah menengah di setiap negara. Juga, masyarakat 
sipil harus mengambil prakarsa mempromosikannya sebagai aspek integral dalam 
kegiatan belajar seumur hidup.

Pada 2012, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meluncurkan Inisiatif 
Pertama Pendidikan Global yang menetapkan pembinaan kewarganegaraan global 
sebagai salah satu dari tiga area yang diutamakan. Saya sangat berbesar hati dengan 
keterlibatan PBB dalam masalah ini.

Kontribusi yang dapat ESD berikan kepada pendidikan untuk kewarganegaraan 
global akan termasuk dalam topik sentral Konferensi Dunia tentang Pendidikan 
untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dijadwalkan diadakan di Nagoya, Jepang, 
November ini, yang juga akan membahas agenda masa depan dalam upaya besar 
ini. Pencapaian-pencapaian dan masalah-masalah yang teridentifikasi lewat proses 



42

ini seharusnya dipertimbangkan dalam pengembangan suatu program pendidikan 
baru untuk kewarganegaraan global.

PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA MENUJU MASA DEPAN YANG 

BERKELANJUTAN

Di samping pendidikan, bidang lain yang saya sarankan agar menjadi fokus 
SDG adalah pemberdayaan generasi muda.

Kaum muda membentuk seperempat populasi dunia.[41] Mereka adalah 
generasi yang akan paling terpengaruh SDG, dan pada saat yang sama, generasi yang 
akan sangat berperan dalam membentuk upaya untuk mencapai SDG. Langkah-
langkah yang membuat kaum muda terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai 
untuk membangun masyarakat yang lebih baik harus dipadukan ke dalam sasaran-
sasaran baru itu.

Khususnya, saya mengusulkan agar tujuan-tujuan berikut ini dipertimbangkan 
dalam menetapkan SDG:

•	 Agar semua negara berusaha menjamin pekerjaan yang layak bagi semua;

•	 Agar kaum muda mampu aktif berpartisipasi dalam memecahkan persoalan-
persoalan yang dihadapi masyarakat mereka, dan

•	 Agar  ada perluasan pertukaran pemuda untuk memupuk persahabatan dan 
solidaritas yang melampaui batas-batas negara.

Menurut beberapa estimasi, 202 juta orang menganggur di dunia kita 
sekarang ini, sementara sekitar 900 juta tetap berada di bawah garis kemiskinan $2 
AS per hari.[42] Situasi yang mengelilingi kaum muda memang amat berat. Seringkali 
mereka tidak mendapat pekerjaan untuk waktu yang lama, dan bahkan bila bekerja, 
mereka dihadapkan dengan gaji rendah, kondisi kerja yang buruk, kontrak yang 
tidak tetap, dan kesenjangan gender. Jika kondisi seperti itu terus bertahan, itu akan 
sangat melukai martabat banyak orang muda, melucuti harapan mereka akan masa 
depan, dan mengikis keinginan mereka untuk hidup.

Untuk menangani situasi ini, Organisasi Buruh Internasional (ILO) 
mendorong pemerintah negara-negara untuk mendukung langkah-langkah guna 
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memastikan pekerjaan yang layak bagi semua. Memasukkan hal ini di antara SDG 
akan mengukuhkan momentum ke arah ini.

Partisipasi kaum muda dalam proses memecahkan persoalan yang dihadapi 
dunia memang mutlak penting. Bahwa hal ini juga diakui kaum muda dunia telah 

ditegaskan dalam deklarasi yang diterima di Konferensi Tingkat Tinggi Generasi 
Muda Global di Kosta Rika bulan September lalu.

Keterlibatan aktif kaum muda dalam pemecahan masalah adalah sesuatu 
yang saya imbau dalam proposal saya kepada PBB pada 2006. Karena itu, saya 
menyambut baik program PBB Platform Online untuk Generasi Muda yang 
diluncurkan Agustus lalu, juga pengembangan langkah-langkah serupa untuk 
merefleksikan suara kaum muda di negara-negara di seluruh dunia.

Sampai hari ini, program-program pertukaran generasi muda sebagian 
besar berfokus pada pelajar. Perluasan pertukaran generasi muda seharusnya 

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI PEMUDA GLOBAL

Acara BYND 2015 Global Youth Summit, yang dilangsungkan 
di San Jose, Kosta Rika, 9-11 September 2013, dan diselenggarakan 
oleh Uni Telekomunikasi Internasional PBB, menyediakan platform 
bagi kaum muda dari seluruh dunia untuk mengonsolidasikan 
saran-saran yang akan diajukan dalam diskusi tentang agenda 
pembangunan global pasca-2015 PBB. BYND adalah singkatan 
dari Broadband and Youth Networking Dialogues, tetapi juga 
dari kata “beyond” (setelah, atau melampaui).

Khususnya, orang-orang muda ini membahas bagaimana 
teknologi dapat menggerakkan pembangunan sosioekonomi 
agar dapat membantu membentuk agenda pembangunan 
berkelanjutan dalam era pasca-2015. Selain ke-700 peserta, 
lebih dari 3.000 orang muda dari seluruh dunia log in untuk 
menyumbangkan ide-ide mereka via Internet, dengan memakai 
platform crowdsourcing yang unik, dan saluran-saluran media 
sosial lainnya.
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termasuk dalam SDG sebagai ungkapan konsensus masyarakat internasional 
untuk memastikan lebih luasnya keterlibatan orang muda. Arti penting pertukaran 
pemuda sebenarnya bukan hanya memperdalam saling pemahaman. Persahabatan 
dan ikatan yang dibina lewat pertukaran ini akan berfungsi sebagai benteng untuk 
menangkal upaya-upaya untuk memicu perasaan benci dan prasangka kolektif.

Meningkatkan jumlah individu, terutama orang muda, yang merangkul 
kesadaran akan kewarganegaraan global dan karenanya menolak mencari 
kebahagiaan dan kemakmuran negara mereka sendiri saja dengan mengorbankan 
negara-negara lain, akan mengimbangi kebergantungan pada kekuatan militer 
dan politik pengucilan. Individu-individu ini dapat memainkan peran utama 
dalam membangun masyarakat yang damai dan manusiawi. Persahabatan yang 
dipupuk dengan menghabiskan waktu untuk bertemu muka merupakan harta yang 
tak ada bandingnya untuk umat manusia, dalam pengertian bahwa hal itu dapat 
menumbuhkan suatu sumpah untuk menentang perang dalam hati generasi yang 
tengah tumbuh di setiap negara, sehingga membawa pada upaya kolaboratif untuk 
memecahkan persoalan-persoalan global.

Tahun ini, Soka Gakkai di Jepang meluncurkan Aksi Global SOKA, sebuah 
kampanye untuk menginspirasi tindakan gabungan generasi muda untuk menjawab 
berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan bekerja bersama LSM-LSM 
lain dan badan-badan masyarakat sipil, kita bertekad akan menciptakan sebuah 
gerakan yang luas, yang memungkinkan orang muda menjadi pemimpin dalam 
menangani isu-isu mendesak yang dunia kita hadapi.

KERJA SAMA REGIONAL UNTUK DAYA LENTING

Bidang penting kedua yang ingin saya bahas berhubungan dengan kerja 
sama internasional untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh cuaca 
ekstrem dan bencana-bencana lain.

Menurut laporan Organisasi Meteorologi Dunia yang dikeluarkan Juli 
lalu, lebih dari 370.000 meninggal akibat cuaca ekstrem dan peristiwa-peristiwa 
iklim selama dasawarsa pertama abad ke-21 ini, termasuk Badai Katrina, banjir 
di Pakistan, dan udara panas di Cekungan Amazon.[43] Peristiwa-peristiwa cuaca 
ekstrem terus terjadi dengan frekuensi yang tidak berkurang hingga dasawarsa ini. 
Pada 2013 saja, Topan Haiyan menyebabkan kerusakan amat parah di Filipina dan 
Vietnam, hujan lebat membawa banjir di Eropa tengah dan India, dan sebagian 
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besar Belahan Bumi Utara mengalami suhu tinggi akibat gelombang udara panas. 
Selain kerusakan langsung, perubahan iklim juga sangat memengaruhi sektor-sektor 
yang vital bagi mata pencaharian tak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia, 
termasuk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dampak finansial seluruh dunia 
akibat kerusakan yang berhubungan dengan cuara diperkirakan sebesar US$200 
miliar setahun.[44]

Konferensi Peserta Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim 
(UNFCCC) sudah dimulai untuk membahas kerugian dan kerusakan yang berkaitan 
dengan perubahan iklim sebagai masalah terpisah dari pengurangan emisi gas 
rumah kaca. Sesi ke-19 yang berlangsung di Warsawa, Polandia, November lalu, 
menyepakati Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan. 
Dalam mekanisme ini, negara-negara maju akan diminta untuk memberikan 
bantuan finansial kepada negara-negara berkembang yang terkena dampak 
perubahan iklim. Tetapi, mekanisme ini tidak memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat, dan kesempatan berikutnya untuk mengkaji ulang baru hadir pada 2016, 

KAMPANYE AKSI GLOBAL SOKA

Kampanye Aksi Global SOKA, suatu prakarsa yang dimulai oleh 
anggota-anggota generasi muda Soka Gakkai di Jepang, 
diluncurkan pada 2014. Kampanye ini terdiri atas tiga bidang 
aksi: 

1. Upaya untuk membangun budaya perdamaian dan untuk 
bekerja bersama generasi muda SGI di seluruh dunia menuju 
penghapusan nuklir, dengan fokus khusus pada tahun 
2015, yang menandai hari jadi ke-70 jatuhnya bom atom di 
Hiroshima dan Nagasaki.

2. Promosi iktikad baik (goodwill) di dalam Asia, lewat pertukaran 
budaya akar rumput antara generasi muda Soka Gakkai dan 
kaum muda di Korea Selatan dan Cina.

3. Bantuan untuk upaya pembangunan kembali setelah 
Gempa Tohoku pada Maret 2011, dengan fokus pada kaum 
muda yang mengarahkan energi mereka untuk menolong 
orang-orang yang terkena dampak bencana itu.
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maka efektivitas aktualnya masih dipertanyakan.

November lalu, Institut untuk Keamanan dan Lingkungan di bawah Universitas 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan laporan yang memperingatkan, “Tingkat 
adaptasi dan upaya mitigasi sekarang ini masih tidak memadai untuk menghindari 
dampak negatif stresor iklim.”[45] Jelaslah, suatu pendekatan baru yang lebih efektif 
merupakan prioritas yang mendesak.

Di sini, saya ingin mengusulkan pembentukan mekanisme kooperatif 
regional untuk mengurangi kerusakan akibat cuaca ekstrem dan bencana, dengan 
memperkuat Daya lenting di wilayah-wilayah seperti Asia dan Afrika. Mekanisme 
ini akan bekerja mendampingi langkah-langkah global yang dikembangkan di 
bawah UNFCCC.

Ada tiga aspek dalam tanggapan terhadap peristiwa cuaca ekstrem dan 
bencana lain: kesiapan menghadapi bencana, penanggulangan bencana, dan 
pemulihan pasca-bencana. Bukan hal yang tidak biasa bila bantuan penanggulangan 
itu diberikan oleh negara-negara lain, tetapi kerja sama internasional di dua bidang 
lainnya masih cenderung dilupakan. Bahkan ketika ada bantuan penanggulangan 
darurat yang berlimpah segera sesudah bencana, suatu negara akan tetap kesulitan 
memulihkan diri pasca-bencana dan memperkuat kesiapan bila hanya mengandalkan 
sumber-sumber dayanya sendiri. Karena itu, menetapkan suatu mekanisme untuk 
saling membantu berdasarkan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman 
bersama merupakan prioritas yang mendesak.

Sekarang ini, PBB terlibat dalam pencegahan konflik, penyelesaian konflik, 
serta penciptaan perdamaian dan pemulihan pasca-konflik sebagai satu proses 
terpadu di bawah naungan Komisi Pembangun Perdamaian. Dengan cara yang sama, 
kesiapan menghadapi bencana, penanggulangan bencana, dan pemulihan pasca-
bencana perlu diperlakukan sebagai satu proses terpadu. Untuk mencapai tujuan ini, 
saya ingin menyarankan bahwa negara-negara yang bertetangga membentuk suatu 
sistem kerja sama untuk menanggapi cuaca ekstrem dan bencana-bencana lain. 
Sistem semacam itu sebaiknya dibangun berlandaskan hubungan antara negara-
negara yang bertetangga karena, tidak seperti upaya penanggulangan segera sesudah 
bencana, kesiapan dan pemulihan membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. 
Kerja sama semacaM itu, juga proses berbagi pelajaran dan pengetahuan mengenai 
kesiapan di antara negara-negara yang terpapar pada ancaman yang sama, akan 
dipermudah bila letak geografis berdekatan.
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Ini saja tentu signifikan, tetapi langkah ini dapat mendatangkan nilai yang 
tak terukur bagi seluruh wilayah begitu kerja sama dalam hal cuaca ekstrem dan 
bencana di antara negara-negara yang bertetangga ini mulai bekerja penuh—yaitu 
kemungkinan untuk mengubah pemahaman dan pendekatan negara-negara itu 
terhadap keamanan.

Sebuah laporan yang dikeluarkan saat Konferensi Internasional Keamanan 
Cuaca di Wilayah Asia-Pasifik yang diselenggarakan di Seoul, Korea, pada Maret 
2013, menemukan bahwa setidaknya 110 negara di seluruh dunia menganggap 
efek-efek perubahan iklim ini sebagai “masalah keamanan nasional yang serius”.
[46] Temuan ini menunjukkan suatu perubahan penting karena, di masa lalu, banyak 
pemerintah memandang perubahan iklim ini sebagai masalah lingkungan saja 
dan memberikan prioritas rendah. Pandangan ini sudah berubah dalam tahun-
tahun terakhir, dan semakin banyak pemerintah yang sekarang melihat perlunya 
memperlakukan masalah itu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Yang patut dicatat di sini adalah fakta bahwa langkah-langkah untuk 
meningkatkan keamanan yang sejalan dengan persepsi baru ini tidak akan 
menghasilkan keadaan yang selama ini disebut “dilema keamanan”, yakni suatu 
lingkaran setan di mana langkah yang diambil suatu negara untuk mempertinggi 
keamanannya diartikan oleh negara-negara lain sebagai peningkatan ancaman, 
sehingga mereka menanggapi dengan langkah yang sama, yang hanya menimbulkan 
rasa tidak percaya dan ketegangan lebih jauh.

Di atas semuanya, sifat cuaca ekstrem dan bencana alam yang tidak terduga, 
serta perasaan rapuh yang ditimbulkannya, membuka pintu bagi empati dan 
solidaritas yang melampaui garis batas negara. Banyak negara sudah menunjukkan 
hal ini dalam kesediaan mereka membantu korban yang kesusahan, dengan cepat 
mengirim tim bantuan, dan menawarkan bantuan kepada negara yang terkena 
dampak segera sesudah bencana.

Inilah masalah yang saya bahas dalam dialog yang sedang saya lakukan 
dengan pemikir perdamaian terkenal Profesor Kevin P. Clements. Kedua negara 
kami dihantam gempa bumi sekitar waktu yang sama pada 2011—Selandia Baru 
oleh Gempa Christchurch, dan Jepang oleh Gempa Tohoku. Profesor Clements 
menggambarkan kerja sama internasional skala luas yang dia saksikan saat kejadian 
itu, dan mencatat:

Keadaan ini menggarisbawahi cara-cara, yang kita semua ketahui di 
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lubuk hati kita, bahwa ada suatu rasa kemanusiaan yang sama yang 
menyatukan kita semua, tanpa memedulikan perbedaan budaya, bahasa, 
atau bangsa. Sungguh menyedihkan bahwa rasa kemanusiaan bersama 
ini seringkali hanya mewujud di saat-saat krisis. Karena itu, kita harus 
mempertahankan “semangat bencana” ini di saat-saat normal juga.[47]

Sesungguhnya, selagi negara-
negara yang bertetangga melakukan 
upaya berkelanjutan untuk bekerja 
sama dalam memperkuat daya lenting 
dan bantuan pemulihan, semangat 
saling membantu dan mendukung 
dapat menjadi budaya bersama di 
wilayah itu.

Nilai dari pengetahuan, 
teknologi, dan keahlian yang 
memperlancar kerja sama di 
bidang-bidang itu bagi semua 
pihak justru semakin ditingkatkan 
melalui tindakan berbagi ini. Ini 
berkebalikan dengan kerahasiaan 
yang selalu mengelilingi teknologi 

dan informasi berbasis militer. Semakin banyak negara yang berbagi informasi dan 
teknologi di bidang-bidang yang berhubungan dengan daya lenting, semakin besar 
kesempatan untuk meminimalkan kerusakan, yang selanjutnya memperkecil risiko 
bencana dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah itu.

Ini sejalan dengan konsep “pengetahuan sebagai barang publik global”,[48] 
yang digambarkan oleh ekonom Joseph E. Stiglitz dengan memakai kata-kata 
berikut ini dari Thomas Jefferson (1743-1826), presiden ketiga Amerika, “Orang 
yang menerima suatu ide dari saya, menerima pengetahuan itu sendiri tanpa 
mengurangi pengetahuan saya; sebagaimana orang yang menyalakan lilinnya 
dengan lilin saya, menerima cahaya tanpa menggelapkan saya.”[49]

Daya lenting bencana terdiri atas empat unsur: kekukuhan (kekuatan sistem 
untuk menahan stres tanpa kehilangan fungsi); persediaan (sistem-sistemnya 
dapat saling menggantikan); kecerdikan (kemampuan untuk memobilisasi 
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sumber daya fisik dan intelektual masyarakat); dan kesigapan (kemampuan untuk 
mengidentifikasi prioritas untuk mencegah gangguan lebih jauh dan mempercepat 
proses pemulihan). Kita dapat menerima ide-ide tentang unsur-unsur ini dari 
orang lain tanpa mengurangi kemampuan mereka dalam hal apa pun, seperti yang 
dijelaskan oleh analogi Jefferson.

Saya mendesak bahwa prakarsa perintis untuk kerja sama regional semacam 
itu diambil di Asia, wilayah yang sudah terkena dampak parah berbagai bencana. 
Model yang sukses di sini akan menginspirasi kerja kolaboratif untuk memperkuat 
daya lenting dan bantuan pemulihan di wilayah-wilayah lain.

Fondasi untuk ini sudah ada: Forum Regional ASEAN (ARF), yang 
anggotanya mencakup negara-negara ASEAN juga Tiongkok, Jepang, Korea 
Utara, dan Korea Selatan. Dengan menjadikan penanggulangan bencana salah 
satu prioritas keamanannya, ARF telah memiliki suatu kerangka kerja untuk 
secara berkala membahas cara-cara kerja sama yang lebih baik. Sampai saat ini, 
ARF sudah melakukan tiga latihan penanggulan bencana, yang terdiri atas latihan 
terkoordinasi sipil-militer yang melibatkan tim-tim medis, sanitasi, dan pasokan air 

FORUM REGIONAL ASEAN (ARF)

Forum Regional ASEAN (ARF) dibentuk sebagai hasil dari 
kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Pertemuan 
Tingkat Menteri ASEAN Ke-26 dan Konferensi Pasca-Kementerian 
yang diadakan di Singapura 23-25 Juli 1993. Rapat pertama 
ARF diselenggarakan di Bangkok pada 25 Juli 1999. Tujuan 
forum ini adalah membina dialog yang membangun dan 
konsultasi tentang masalah politik dan keamanan yang menjadi 
kepentingan dan keprihatinan bersama, serta memberikan 
sumbangan yang signifikan pada upaya-upaya membangun 
kepercayaan dan diplomasi preventif di wilayah Asia-Pasifik.

Negara-negara yang sekarang berpartisipasi dalam ARF 
adalah: Australia, Banglades, Brunei Darussalam, Kamboja, 
Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Laos, 
Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Korea Utara, 
Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, 
Srilanka, Thailand, Timor Leste, Amerika Serikat, dan Vietnam.
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dari berbagai negara.

Dalam bukunya Jinsei chirigaku (Geografi Hidup Manusia) yang terbit 
tahun 1903, Tsunesaburo Makiguchi menyerukan suatu transformasi dari kompetisi 
militer yang hasil keseluruhannya nol ke “kompetisi kemanusiaan”. Latihan-latihan 
yang dilakukan ARF mungkin merupakan pertanda transisi ini.

Dalam era yang dirajai imperialisme dan kolonialisme, Makiguchi mengamati 
suatu transisi dalam gelanggang kompetisi antara negara-negara, yaitu transisi 
dari kompetisi militer ke politik ke ekonomi. Dia menyerukan ditinggalkannya 
cara-cara kompetisi ini, yang bertujuan mengamankan kemakmuran diri sendiri 
dengan mengorbankan orang lain, dan sebaliknya mendesak agar negara-negara 
mengarahkan upaya mereka untuk mencapai tujuan-tujuan kompetisi kemanusiaan.

Makiguchi mengkaji kemungkinan terjadinya suatu perubahan kualitatif 
dalam persaingan militer, politik, dan ekonomi, suatu pergeseran ke “terlibat secara 
sadar dalam kehidupan kolektif” dengan memilih untuk “melakukan segala sesuatu 
demi orang lain, karena dengan menguntungkan orang lain, kita menguntungkan 
diri kita sendiri”. Makiguchi menggambarkan perspektif kemanusiaannya 
sebagai berikut, “Yang penting adalah mengesampingkan motif-motif yang hanya 
mementingkan diri sendiri, sambil berusaha melindungi dan memperbaiki tidak 
hanya hidup diri sendiri, tetapi juga hidup orang lain.”[50]

Lebih dari satu abad sejak Makiguchi mengeluarkan seruan ini, latihan 
penanggulangan bencana ARF dapat dilihat sebagai kesempatan bagi negara-negara 
untuk mengejar suatu perubahan kualitatif dalam sifat dasar kompetisi militer.

Selagi negara-negara terus bekerja bahu-membahu demi memperkuat kerja 
sama untuk penanggulangan bencana, sembari menyingkirkan rasa saling tidak 
percaya dan saling memusuhi, mereka dapat mengembangkan hubungan kolaboratif 
yang cukup kukuh untuk diperluas ke operasi-operasi pemulihan pasca-bencana. 
Sebagai cara untuk mendorong hal ini, saya ingin mengusulkan suatu perjanjian 
daya lenting pemulihan Asia, sebagai kerangka kerja yang diambil dari pengalaman 
ARF.

Satu jalan penting untuk mendukung kesiapan menghadapi bencana, salah 
satu aspek integral daya lenting, adalah dialog langsung dan kerja sama antara 
badan-badan pemerintah lokal di berbagai negara melalui perjanjian sister-city 
(kota kembar). Saya mendesak bahwa Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan 
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mengambil prakarsa dalam saling memperkuat daya lenting melalui hubungan 
sister-city semacam itu. Sekarang ini, ada 354 perjanjian sister-city antara Jepang 
dan Tiongkok, 151 antara Jepang dan Korea Selatan, dan 149 antara Tiongkok 
dan Korea Selatan. Selain itu, Konferensi Pemerintah Lokal Trilateral Jepang-
Tiongkok-Korea Selatan telah berlangsung setiap tahun sejak 1999 untuk semakin 
mendukung interaksi semacam ini.

Dengan dibangun di atas fondasi ini, ikatan persahabatan dan kepercayaan 
dapat diperkuat lagi melalui upaya-upaya kolaboratif untuk memperkukuh Daya 
lenting, termasuk pencegahan dan mitigasi bencana. Anggota generasi yang 
lebih muda harus memimpin dalam langkah ini. Dengan demikian, pertukaran 
dan kerja sama sister-city akan lambat laun berkembang menjadi aksi kolektif 
yang menghubungkan kota-kota dengan melintasi batas negara, dan akhirnya 
menciptakan ruang koeksistensi yang damai di seluruh wilayah.

Jika kita tidak mampu mengerahkan upaya tulus untuk memupuk hubungan 
persahabatan dengan tetangga-tetangga kita, bagaimana kita bisa berbicara 
tentang kontribusi kepada perdamaian global? Semangat saling membantu yang 
diperlihatkan di saat-saat krisis harus menjadi dasar hubungan sehari-hari antara 
negara-negara yang bertetangga.

Saya sangat mendesak bahwa suatu pertemuan tingkat tinggi Jepang-
Tiongkok-Korea Selatan diadakan secepatnya untuk memulai dialog menuju kerja 
sama semacam ini. Idealnya, dialog ini juga mencakup kerja sama dalam persoalan-
persoalan lingkungan seperti yang saya usulkan tahun lalu. Konferensi Dunia Ke-3 
mengenai Pengurangan Risiko Bencana yang akan digelar di Sendai, Jepang, pada 
Maret 2015, semestinya berfungsi sebagai pendorong dilakukannya pembicaraan 
lebih lanjut untuk mengkaji cara-cara mewujudkan kerja sama itu dalam tindakan 
nyata.

Dengan menyambut tantangan ini, kita mendapat kesempatan untuk 
menciptakan gelombang baru penciptaan nilai—tidak hanya di Asia, tetapi di 
seantero dunia.

UNTUK DUNIA YANG BEBAS DARI SENJATA NUKLIR

Bidang ketiga yang ingin saya kaji menyangkut proposal untuk pelarangan 
dan penghapusan senjata nuklir.
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Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami dicirikan dengan fakta bahwa, 
meski dampaknya dapat diperkecil, kita tidak mungkin mencegah terjadinya. Ini 
bertolak belakang dengan ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir, yang 
penggunaannya akan menyebabkan kerusakan dengan skala yang lebih besar 
lagi daripada bencana alam, tetapi dapat dicegah dan bahkan dihilangkan melalui 
pelaksanaan kehendak politik yang jelas oleh pemerintah-pemerintah dunia.

Pada bulan Agustus tahun lalu, senjata kimia digunakan di Suriah, 
mengakibatkan  banyak warga sipil tewas. Aksi ini disambut kecaman keras dari 
komunitas internasional, dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 
yang menggarisbawahi bahwa “pihak mana pun di Suriah tidak boleh memakai, 
mengembangkan, membuat, membeli, menimbun, menahan, atau memindahkan 
senjata kimia”[51] dan memerintahkan bahwa semua senjata kimia di Suriah segera 
dihancurkan.

Pemakaian senjata kimia ini kembali menyadarkan manusia mengenai 
tidak manusiawinya senjata pemusnah massal, dan Dewan Keamanan dengan 
keras menegaskan prinsip bahwa tidak seorang pun diperbolehkan memiliki atau 
memakai senjata kimia.

Sungguh tidak bisa dimengerti bahwa prinsip yang sama belum diterapkan 
pada senjata nuklir.

Dalam Opini Pertimbangan atas Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata 
Nuklir 1996, Mahkamah Internasional memperingatkan:

Daya rusak senjata nuklir tidak dapat ditahan dalam ruang ataupun 
waktu. Senjata nuklir berpotensi memusnahkan seluruh peradaban dan 
seluruh ekosistem di planet ini.[52]

Sebagaimana tersirat dalam peringatan ini, konsekuensi kemanusiaan dari 
penggunaan senjata nuklir akan jauh lebih mengerikan bahkan ketimbang senjata 
kimia.

Selama bertahun-tahun, logika yang mendominasi urusan keamanan 
nasional dalam percaturan politik dunia telah menumpulkan kehendak politik untuk 
menghadapi secara langsung dan memperdebatkan konsekuensi kemanusiaan 
senjata nuklir. Dokumen Final Konferensi Pengkajian Perjanjian Non-Proliferasi 
Nuklir 2010, yang menyatakan “keprihatinan mendalam terhadap konsekuensi 
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kemanusiaan setiap penggunaan senjata nuklir”[53], menyulut perubahan dalam 
syarat-syarat perdebatan.

Pada bulan Maret tahun lalu, Konferensi Dampak Kemanusiaan Senjata 
Nuklir diadakan di Oslo, Norwegia. Dalam hampir tujuh puluh tahun sejak 
dimulainya era nuklir, inilah pertama kalinya komunitas internasional berupaya 
untuk menilai kembali senjata ini dari perspektif kemanusiaan. Tujuan utama 
konferensi adalah melakukan penilaian ilmiah atas dampak senjata nuklir. Di antara 
temuan-temuan pentingnya adalah penegasan kembali bahwa “Kecil kemungkinan 
bahwa ada negara atau badan internasional yang dapat secara memadai mengatasi 
keadaan darurat kemanusiaan yang disebabkan oleh peledakan senjata nuklir dan 
memberikan bantuan yang cukup kepada yang terkena dampak.”[54]

Temuan-temuan ini membantu mendorong upaya-upaya oleh semakin banyak 
pemerintah yang mendesak bahwa dampak kemanusiaan senjata nuklir diberi 
tempat utama dalam semua diskusi tentang pelucutan dan non-proliferasi senjata 
nuklir. Sejak Mei 2012, pemerintah-pemerintah ini berulang kali mengeluarkan 
Pernyataan Bersama dengan topik ini, dan  pernyataan yang keempat, yang 

Konferensi Internasional untuk Dampak Kemanusiaan Terhadap Senjata Nuklir di Oslo, Norwegia
 Maret 2013
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dikeluarkan Oktober tahun lalu, ditandatangani oleh pemerintah dari 125 negara, 
termasuk Jepang dan beberapa negara lain di bawah payung persekutuan negara 
bersenjata nuklir.

Gerakan ini, yang berfokus pada dampak kemanusiaan penggunaan senjata 
nuklir, muncul dengan latar belakang upaya penduduk awam dunia, termasuk 
mereka yang selamat dari bencana Hiroshima dan Nagasaki, yang sudah lama 
dengan lantang menyerukan bahwa siapa pun tidak boleh mengalami kengerian 
perang nuklir. Perkembangan ini sangat berarti sehingga dua pertiga negara anggota 
PBB telah menegaskan bahwa:

Demi kesintasan umat manusialah senjata nuklir tidak boleh digunakan 
lagi, dalam situasi apa pun. Kerusakan akibat peledakan senjata nuklir, 
entah karena kecelakaan, salah perhitungan, atau salah rancangan, tidak 
akan dapat ditangani secara memadai.[55]

Demikian pula, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Reykjavik 1986, Sekretaris 
Jenderal Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan (1911-2004) 
mengadakan diskusi yang lugas untuk mencapai kesepakatan mengenai penghapusan 
seluruh senjata nuklir, sesuatu yang terjadi akibat keprihatinan bersama tentang 
konsekuensi mengerikan dari penggunaan senjata itu. Saat merenungkan kembali 
hal ini, Gorbachev belakangan mengenang:

Tanpa Chernobyl, Reykjavik tidak akan terjadi. Tanpa Reykjavik, 
upaya pelucutan senjata nuklir tidak akan bergerak maju … Jika kita 
tidak mampu menangani radiasi yang terlepas dari satu reaktor nuklir, 
bagaimana mungkin kita menangani pencemaran radioaktif yang 
dilepaskan oleh peledakan nuklir di seluruh Uni Soviet, Amerika Serikat, 
dan Jepang? Itu akan menjadi akhir dunia.[56]

Walaupun akhirnya terbukti mustahil menjembatani perbedaan menyangkut 
Inisiatif Pertahanan Strategis (SDI), dan pembicaraan itu terhenti sebelum 
mencapai kesepakatan tentang penghapusan seluruh senjata nuklir, Reagan sejak 
sebelum pertemuan sudah menganut visi sebuah dunia yang bebas nuklir, dengan 
menyatakan:

Saya memimpikan sebuah dunia tanpa senjata nuklir. Saya ingin anak-
anak dan cucu-cucu kita khususnya bebas dari senjata ini.[57]
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Tahun berikutnya, 1987, Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF), 
perjanjian bilateral pertama antara Amerika dan Uni Soviet untuk menghapus 
semua jenis senjata nuklir, ditandatangani.

Dalam pidatonya di Berlin pada Juni 2013, Presiden AS Barack Obama 
menyampaikan simpulan yang tepat mengenai kondisi sekarang, “Kita mungkin 
tidak lagi hidup dalam ketakutan akan pemusnahan global, tetapi selama senjata 
nuklir masih ada, kita tidak benar-benar aman.”[58]

Kemungkinan terjadinya kecelakaan yang melibatkan senjata nuklir, serangan 
yang dilancarkan dengan didasari informasi yang salah, atau bahkan terorisme 
nuklir, merupakan keprihatinan yang senantiasa ada karena dapat menimbulkan 
konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Bahaya-bahaya ini diperhebat dengan 
semakin banyaknya negara yang memiliki senjata nuklir.

Penelitian yang saksama baik atas perbedaan maupun persamaan antara 

FORUM REGIONAL ASEAN (ARF)

Pada 1983, Presiden AS Ronald Reagan memulai pengembangan 
Inisiatif Pertahanan Strategis (SDI), yang juga dikenal sebagai 
Star Wars (Perang Bintang), sebagai cara untuk mengimbangi 
ancaman nuklir Soviet. Gagasan di belakang SDI adalah 
menciptakan teknologi pertahanan yang dapat melindungi AS 
dari serangan misil balistik dengan cara menghancurkan misil itu 
sewaktu masih terbang sebelum mencapai target. Walaupun 
SDI tidak pernah digunakan, program ini memberikan tekanan 
pada perekonomian Uni Soviet untuk mengembangkan langkah 
balasan.

Sementara Reagan menganggap SDI ini bersifat pertahanan 
dan bahkan menawarkan untuk berbagi teknologi, Sekretaris 
Jenderal Mikhail Gorbachev dan Uni Soviet menganggap SDI 
mengganggu keseimbangan penghindaran dan karenanya 
mengancam. Kegagalan menyepakati sifat pengujian SDI 
yang akan diperbolehkan menurut suatu kesepakatan baru, 
ikut menyebabkan terputusnya pembicaraan mengenai 
kesepakatan untuk penghapusan total senjata nuklir.
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situasi sekarang dan Perang Dingin dapat 
memunculkan wawasan baru dalam jalan 
menuju sebuah dunia yang bebas senjata 
nuklir.

Mungkin perbedaan yang paling 
mencolok adalah bahwa sekarang 
semakin sulit membayangkan jenis saling 
serang dengan senjata nuklir dalam skala 
penuh, seperti yang ditakutkan selama 
era Perang Dingin. Pada saat yang 
sama, semakin tumbuh kesadaran untuk 
mengurangi pemakaian senjata nuklir 
oleh pihak militer dalam menjawab 
ancaman kontemporer seperti terorisme.

Dengan kata lain, kita sudah 
beralih dari era ketika bahaya timbul 
dari adanya konflik, ke era yang jadi 
berbahaya karena senjata nuklir masih 

ada. Konfrontasi sengit dalam Perang Dingin telah memicu suatu kepekaan terhadap 
krisis, sehingga menimbulkan sikap sama-sama menghindar, di mana kedua pihak 
saling mengancam dengan senjata nuklir yang daya rusaknya tak berbayangkan. 
Sebaliknya, sekarang ini, keberadaan senjata nuklir itulah yang menimbulkan rasa 
tidak aman, sehingga mendorong negara-negara baru untuk memperoleh senjata 
nuklir sedangkan negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir yakin bahwa 
mereka tidak mungkin meninggalkan senjata itu.

Krisis ekonomi global yang dimulai enam tahun yang lalu telah mengikis 
posisi fiskal hampir semua pemerintah negara, padahal biaya global untuk 
memelihara senjata yang semakin tidak terpakai ini adalah US$100 miliar per 
tahun.[59] Semakin banyak orang yang memandang senjata nuklir sebagai beban 
yang memberati keuangan negara, bukan aset yang meninggikan gengsi nasional. 
Mengingat semua faktor ini, motivasi negara-negara pemilik senjata nuklir untuk 
mengambil langkah proaktif untuk mengurangi ancaman akibat terus adanya senjata 
ini seharusnya meningkat.

Mengenai kesamaan atau keberlanjutan antara era Perang Dingin dan 

Semakin banyak orang 
yang memandang 
senjata nuklir sebagai 
beban yang memberati 
keuangan negara, 
bukan aset yang 
meninggikan gengsi 
nasional. 
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era sekarang, ada satu fakta unik bahwa, dalam kurun waktu 68 tahun sejak 
pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, tidak ada pemimpin negara mana pun yang 
memerintahkan serangan nuklir.

Dalam hal ini, ada baiknya kita mengingat kata-kata Presiden AS Harry S. 
Truman (1884-1972) berikut ini, yang diucapkan pada 1948, sekitar tiga tahun 
sesudah dia memutuskan untuk memakai senjata nuklir terhadap dua kota di Jepang:

Anda harus memahami bahwa ini bukan senjata militer … Senjata ini 
digunakan untuk membinasakan wanita dan anak-anak dan orang-orang 
yang tak bersenjata, dan bukan untuk keperluan militer. Kita harus 
memperlakukan senjata ini dengan cara yang berbeda dengan senapan 
dan meriam dan benda-benda biasa semacam itu.[60]

Dengan menyampaikan pernyataan ini, Truman mendesak diterapkannya 
pengekangan dan mengakui tanggung jawab khusus Amerika sebagai sebuah negara 
yang bersenjata nuklir. Tahun berikutnya, Uni Soviet melakukan uji peledakan 
nuklirnya yang pertama. Sejak itu, dunia hidup di bawah bayang-bayang doktrin 
penghindaran nuklir. Pengalaman dikuasai “tombol nuklir” yang akan melancarkan 
serangan penghancur telah, secara bertahap dan tak terasa, mengukir realitas pada 
benak beberapa generasi pemimpin bahwa senjata nuklir tidak seperti senjata-
senjata lain, bahwa senjata nuklir bukan senjata militer. Ini selanjutnya menjadi 
pengekang yang ampuh terhadap pemakaian senjata nuklir.

Tahun lalu, telah dibentuk sebuah kelompok kerja terbuka berdasarkan 
resolusi Dewan Umum PBB. Kelompok ini mengembangkan proposal-proposal 
yang dapat memajukan negosiasi pelucutan senjata nuklir multilateral demi 
mencapai dan mempertahankan sebuah dunia tanpa senjata nuklir. Dalam pertemuan 
yang diadakan bulan Juni, pemerintah Austria, yang memainkan peran utama dalam 
memastikan disetujuinya resolusi itu, menyerahkan kertas kerja yang mengajukan 
pertanyaan berikut ini:

Semua negara telah bersepakat dalam tujuan universal mencapai dan 
mempertahankan sebuah dunia yang bebas senjata nuklir. Tetapi, ada 
persepsi-persepsi yang berlainan mengenai jalan yang paling efektif 
untuk mencapai penghapusan senjata nuklir. Bagaimana jurang persepsi 
ini dapat dijembatani?[61]

Menurut saya, ada satu sentimen sederhana yang dapat menjembatani 
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perbedaan antara, di pihak yang satu, negara-negara penanda tangan Pernyataan 
Bersama tentang konsekuensi kemanusiaan dari pemakaian senjata nuklir dan, 
di pihak yang lain, para pemimpin yang, seperti Presiden Truman, masih merasa 
terpaksa mengandalkan senjata nuklir untuk mewujudkan tujuan keamanan 
nasional, meskipun mereka merasakan bahwa senjata nuklir secara fundamental 
berbeda dengan senjata-senjata lain. Dan sentimen sederhana itu adalah keinginan 
untuk tidak pernah lagi menyaksikan atau mengalami bencana besar akibat dampak 
kemanusiaan senjata nuklir.

Pada September 1957, saat lomba senjata nuklir memanas, guru saya, Josei 
Toda, mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghapusan senjata nuklir, dan 
mengecam senjata itu sebagai ancaman yang tak diizinkan terhadap hak hidup 
penduduk dunia ini. Sebagai pendahuluan bagi pernyataan itu, pada 1 Januari tahun 
yang sama, dia menyatakan, “Saya ingin melihat kata ‘kesengsaraan’ tidak lagi 
digunakan untuk menggambarkan dunia, negara mana pun, individu mana pun.” [62]

Mungkin saja ada sejumlah pemimpin politik yang menganggap frasa “dalam 
situasi apa pun”—seperti yang muncul dalam Pernyataan Bersama—itu membangkitkan 
kekhawatiran tentang pembatasan opsi-opsi militer yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran keamanan nasional. Bagi mereka, mungkin mengubah frasa itu agar menjelaskan 
bahwa konsekuensi kemanusiaan senjata nuklir tidak boleh ditimpakan “pada manusia 
mana pun”—sehingga fokusnya diubah ke korban perorangan—akan mengurangi 
dorongan untuk menetapkan pengecualian-pengecualian yang dapat membenarkan 
penggunaan senjata nuklir.

Senjata nuklir, yang fungsi utamanya adalah memusnahkan populasi yang tak 
bersenjata, berada jauh di sisi seberang sebuah garis yang tidak boleh dilangkahi. Seperti 
yang dijelaskan oleh kecaman keras Toda, menimpakan konsekuensi mengerikan 
semacam itu pada manusia mana pun adalah tindakan yang sama sekali tidak bisa 
diperbolehkan. Saya yakin bahwa mengakui hal ini adalah kunci untuk meninggalkan 
gagasan bahwa senjata nuklir entah bagaimana dapat digunakan untuk mewujudkan 
tujuan keamanan nasional.

Sampai hari ini, saya sudah berulang kali mengimbau agar diadakan pertemuan 
tingkat tinggi untuk penghapusan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki tahun depan, hari 
jadi ke-70 jatuhnya bom atom di kedua kota itu. Pertemuan semacam itu akan menjadi 
ajang berkumpulnya penduduk dunia, melampaui masalah kebangsaan dan status 
politik, tempat suatu ikrar bersama diucapkan untuk mengambil langkah-langkah yang 
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akan membawa kepada sebuah dunia tanpa senjata nuklir.

Khususnya, saya berharap bahwa wakil negara-negara yang menandatangani 
Pernyataan Bersama, wakil masyarakat sipil dan, di atas segalanya, warga-warga muda 
dari seluruh dunia termasuk negara-negara bersenjata nuklir, akan berkumpul dalam 
suatu konferensi tingkat tinggi generasi muda dunia untuk penghapusan nuklir, untuk 
membuat deklarasi yang menegaskan komitmen mereka untuk mengakhiri era senjata 
nuklir. Makna terpenting pertemuan dan deklarasi semacam itu akan terletak dalam 
dorongan yang dihasilkannya untuk aksi di masa depan.

PERJANJIAN NON-PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR

Sejalan dengan ini, saya ingin mengajukan dua proposal konkret.

Yang pertama adalah proposal untuk perjanjian non-penggunaan senjata 
nuklir. Perjanjian ini akan menjadi hasil yang wajar bila konsekuensi kemanusiaan 
dari penggunaan senjata nuklir diletakkan sebagai inti pembahasan Konferensi 
Pengkajian NPT 2015, dan akan menjadi jalan untuk mempercepat penerapan Pasal 
VI dalam NPT yang menjadi dasar bagi negara-negara bersenjata nuklir untuk 
berkomitmen melucuti senjata nuklir mereka dengan jujur.

Sejak keputusan 1995 untuk memperpanjang NPT tanpa batas waktu, 
sudah ditekankan perlunya suatu instrumen yang memiliki kekuatan hukum, yang 
memberikan jaminan keamanan negatif (jaminan yang melindungi dari serangan 
nuklir) bagi negara-negara yang tidak bersenjata nuklir. Suatu perjanjian non-
penggunaan senjata nuklir, di mana negara-negara bersenjata nuklir berikrar, 
sebagai suatu kewajiban yang bersumber dari semangat NPT, untuk tidak 
menggunakan senjata nuklir kepada negara-negara peserta perjanjian, akan menjadi 
jalan untuk menjawab kebutuhan ini. Perjanjian semacam itu akan mempunyai efek 
mengurangi ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh keberadaan senjata nuklir di 
wilayah-wilayah berbeda. Juga akan menjadi langkah penting menuju pengurangan 
peran senjata nuklir dalam pengaturan keamanan nasional.

Dokumen Final Konferensi Pengkajian NPT 2010, sesudah memerinci 
seperangkat tindakan yang harus diambil oleh negara-negara bersenjata nuklir, 
meminta mereka untuk melaporkan kemajuan mereka dalam rapat Komite Persiapan 
2014, dan menyatakan bahwa Konferensi Pengkajian NPT 2015 akan “mencatat dan 
mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya menuju pelaksanaan penuh Pasal 
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VI.”[63] Antara lain, dokumen itu meminta negara-negara bersenjata nuklir untuk 
mengurangi peran senjata nuklir dalam pengaturan keamanan. Suatu perjanjian 
non-penggunaan senjata nuklir yang juga mencakup kelima anggota tetap Dewan 
Keamanan PBB akan menjadi langkah besar ke arah itu.

KTT G8 2016 dijadwalkan akan diadakan di Jepang. Suatu pertemuan 
tambahan yang didedikasikan untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir 
sebenarnya dapat diadakan bersama KTT ini, dan akan menjadi ajang yang tepat 
untuk mengucapkan ikrar terbuka untuk segera menandatangani kesepakatan itu.

Dalam KTT North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang digelar dua 
tahun yang lalu, para pemimpin negara-negara yang berpartisipasi mengungkapkan 
pandangan bersama bahwa “Situasi yang mengharuskan dipertimbangkannya 
penggunaan senjata nuklir sebenarnya amat sangat jauh.”[64] Seperti yang 
ditunjukkan pernyataan ini, kegunaan senjata nuklir terus berkurang.

Sekaranglah waktunya negara-negara bersenjata nuklir harus mengerahkan 
kehendak politik untuk memenuhi kewajiban mereka menurut prosedur NPT dan 
untuk memberi kehendak itu bentuk sebagai suatu perjanjian non-penggunaan.

Di akhir 1960-an, Menteri Pertahanan Inggris Denis Healey menyampaikan 
analisis ini mengenai penghindaran nuklir yang berkepanjangan selama Perang 
Dingin: Hanya dibutuhkan 5 persen kredibilitas dari serangan balasan Amerika 
untuk mencegah serangan nuklir Soviet, tetapi dibutuhkan 95 persen kredibilitas 
untuk meyakinkan negara-negara Eropa.[65] Seperti yang tersirat di sini, kebijakan 
negara-negara yang mengandalkan payung nuklir sekutu-sekutu mereka adalah 
faktor utama yang melanggengkan jumlah senjata nuklir yang berlebihan sekarang 
ini.

Penetapan perjanjian non-penggunaan akan mendatangkan perasaan aman 
fisik dan psikologis bagi negara-negara itu, sehingga membuka jalan untuk 
pengaturan keamanan yang tidak bergantung pada senjata nuklir. Selanjutnya 
ini akan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memperkecil peran senjata 
nuklir. Wilayah-wilayah seperti Asia Timur Laut dan Timur Tengah, yang sekarang 
tidak tercakup dalam zona bebas senjata nuklir, dapat memanfaatkan perjanjian 
non-penggunaan untuk menyatakan bahwa mereka “zona non-penggunaan senjata 
nuklir”, sebagai langkah pendahuluan untuk menjadi zona bebas senjata nuklir.

Meskipun tetap di bawah payung nuklir Amerika Serikat, Jepang belum lama 
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ini menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Konsekuensi Kemanusiaan 
Senjata Nuklir. Saya sangat berharap bahwa Jepang akan menemukan kembali 
motivasi aslinya sebagai sebuah negara yang pernah mengalami tragedi serangan 
bom atom, dan akan bergabung dengan negara-negara lain dalam memimpin menuju 
penetapan perjanjian non-penggunaan itu, dan akhirnya zona non-penggunaan.

STRATEGI-STRATEGI UNTUK PELARANGAN NUKLIR

Proposal spesifik saya yang kedua adalah memanfaatkan proses yang sekarang 
berkembang di sekitar Pernyataan Bersama mengenai dampak kemanusiaan senjata 
nuklir untuk meminta opini publik internasional dan mempercepat negosiasi-
negosiasi menuju pelarangan seluruh senjata nuklir. Tak perlu dikatakan lagi, ini 
harus berjalan sejajar dengan dan melengkapi upaya yang dilakukan di dalam 
kerangka kerja NPT.

Dalam proposal saya dua tahun yang lalu, saya mengkaji kemungkinan 
pendekatan dua- tahap untuk pelarangan dan penghapusan senjata nuklir. Pendekatan 
ini dapat mengambil bentuk sebuah perjanjian yang menyatakan komitmen, yang 
dibuat dengan mengingat konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan senjata 
nuklir, untuk berhenti bergantung pada senjata ini sebagai cara untuk mencapai 
keamanan di masa depan, disertai protokol-protokol terpisah dengan persyaratan 
pemberlakuan yang ketat, yang mendefinisikan pelarangan konkret dan prosedur 
verifikasi. Pendekatan seperti itu, menurut saya, akan berarti bahwa kalaupun 
pemberlakuan protokol-protokol terpisah itu membutuhkan waktu, perjanjian itu 
akan menunjukkan dengan jelas kehendak komunitas internasional bahwa senjata 
nuklir tidak memiliki tempat di dunia kita. Deklarasi semacam itu, dalam pandangan 
saya, akan membuka jalan untuk akhirnya mengakhiri era senjata nuklir.

Dalam konteks ini, saya ingin menyarankan agar rumusan yang dipakai dalam  
Perjanjian Menyeluruh Untuk Pelarangan Pengujian Nuklir (CTBT), yang baru akan 
berlaku bila seperangkat persyaratan ketat sudah terpenuhi semuanya, dianggap 
sebagai model yang cocok untuk protokol-protokol perjanjian pelarangan nuklir. 
Ini penting karena tujuan perjanjian itu bukanlah memberi sanksi atau menghukum 
penggunaan senjata nuklir, melainkan menetapkan dan menguniversalkan norma 
pelarangan senjata itu.

Selain 125 negara yang menandatangani Pernyataan Bersama, saya yakin 
ada sejumlah pemerintah yang juga meyimpan kekhawatiran ini tetapi, karena 
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berbagai alasan yang berhubungan 
dengan keamanan, merasa sulit menerima 

pelarangan penggunaan. Untuk negara-
negara seperti itu, jika di dalam struktur 
dasar perjanjian dicantumkan juga jaminan 
kelembagaan seperti yang sudah saya bahas, 

i t u akan menyingkirkan kekhawatiran mereka, 
juga menurunkan ambang batas sehingga 
lebih banyak negara ikut menandatangani 
dan meratifikasi perjanjian pelarangan nuklir.

Seperti apa pun perincian dalam 
pendekatan yang dipakai, harus diingat 
bahwa bahkan suatu perjanjian non-
penggunaan hanyalah sebuah batu pijakan 
menuju sasaran akhir kita—pelarangan dan 
penghapusan senjata nuklir. Sasaran itu 
hanya akan terwujud melalui percepatan 
upaya-upaya yang didorong oleh suara 
terpadu masyarakat sipil global.

Dalam hal ini, jangka waktu mulai 
Februari ini, saat Konferensi Ke-2 Dampak 
Kemanusiaan Senjata Nuklir diadakan di 
Mexico, sampai hari jadi ke-70 penjatuhan 
bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada 
Agustus 2015, akan sangat menentukan. 
Selama periode yang genting ini, SGI akan 

terus bekerja dengan Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata 
Nuklir (ICAN) dan kelompok-kelompok sepaham lainnya untuk menghimpun dan 
memperkuat suara warga dunia—khususnya kaum muda—yang menghendaki 
dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Pada bulan April tahun lalu, anggota divisi generasi muda SGI melakukan 
jajak pendapat opini publik terhadap orang-orang muda di sembilan negara 
mengenai senjata nuklir dan konsekuensi kemanusiaannya. Hasilnya, yang 
disampaikan juga kepada Cornel Feruta, ketua Komite Persiapan Konferensi 
Pengkajian NPT, menemukan bahwa 90 persen responden menganggap senjata 

Penetapan perjanjian 
non-penggunaan 
akan mendatangkan 
perasaan aman 
fisik dan psikologis 
bagi negara-negara 
itu, sehingga 
membuka jalan 
untuk pengaturan 
keamanan yang 
tidak bergantung 
pada senjata nuklir.
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nuklir tidak manusiawi dan sekitar 80 persen mendukung perjanjian yang melarang 
senjata itu.[66]

Pekerjaan membangun sebuah dunia tanpa senjata nuklir memiliki makna 
yang lebih dari sekadar penghapusan senjata yang mengerikan ini. Sebaliknya, 
pekerjaan ini adalah proses agar manusia sendiri, lewat upaya mereka sendiri, 
menyambut tantangan mewujudkan suatu era baru perdamaian dan koeksistensi 
kreatif. Inilah prasyarat yang diperlukan untuk mewujudnya masyarakat global 
yang berkelanjutan, sebuah dunia tempat semua orang—di atas segalanya, anggota 
generasi-generasi mendatang—dapat hidup dengan sepenuhnya menikmati 
martabat inheren mereka sebagai manusia.

Jika kita menganggap ini sebagai pekerjaan penciptaan nilai lewat upaya 
terpadu warga abad ke-21, akan jelaslah bahwa peran utama harus dimainkan oleh 
kaum muda dunia. Bila orang-orang muda yang akan memikul harapan dan beban 
era mendatang bersatu dalam tekad bahwa umat manusia dan senjata nuklir tidak 
mungkin hidup berdampingan, dan bahwa kengerian senjata nuklir tidak boleh 
ditimpakan pada siapa pun lagi, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi.

Anggota-anggota SGI sudah bertekad untuk terus berusaha menghapus 
senjata nuklir dan penyebab-penyebab kesengsaraan lain di Bumi, serta melanjutkan 
upaya kita menuju penciptaan nilai, dengan bekerja bersama kaum muda dunia dan 
semua orang yang berkomitmen ingin mewujudkan visi masa depan yang penuh 
harapan.
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