Proposal Perdamaian 2019

MENUJU ERA BARU PERDAMAIAN
DAN PERLUCUTAN SENJATA:
SUATU PENDEKATAN YANG BERPUSAT
PADA MANUSIA

©2019 Soka Gakkai. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Foto sampul: ©Shutterstock
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Soka Gakkai International (SGI) Office of Public Information
15-3 Samoncho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0017, Japan
Tel. +81-3-5360-9830 Fax +81-3-5360-9885
www.daisakuikeda.org
www.sgi.org

Proposal Perdamaian 2019

MENUJU ERA BARU PERDAMAIAN
DAN PERLUCUTAN SENJATA:
SUATU PENDEKATAN YANG BERPUSAT
PADA MANUSIA

26 Januari 2019
Daisaku Ikeda
Presiden Soka Gakkai Internasional
1

2

Daftar Isi
Sinopsis....................................................................................................................5
Proposal Perdamaian 2019..................................................................................11
Sebuah visi bersama.......................................................................................13
Multilateralisme Yang Berpusat Pada Manusia..............................................23
Mendorong Partisipasi Kaum Muda Ke Arus Utama......................................31
Sahabat TPNW...............................................................................................39
Sidang khusus keempat Majelis Umum PBB................................................44
Larangan senjata otonom mematikan.............................................................50
Menguatkan prakarsa PBB dalam pengelolaan sumber daya air....................55
Universitas: Pusat jaringan untuk memajukan SDGs.....................................61
Catatan...................................................................................................................67
Karya-Karya yang Dikutip...................................................................................70
Profil Penulis.........................................................................................................77
Proposal Perdamaian Sebelumnya......................................................................78
3

4

Sinopsis

Bulan Mei tahun lalu, Sekjen PBB António Guterres meluncurkan Agenda
Perlucutan Senjata PBB dan menyatakan bahwa total pengeluaran militer
telah mencapai sekitar 80 kali jumlah yang dibutuhkan untuk mencukupi
kebutuhan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Sekaranglah waktunya untuk
mempercepat momentum ke arah perlucutan senjata. Untuk tujuan itulah, saya
ingin mengusulkan tiga tema kunci yang dapat dijadikan sebagai perancah dalam
upaya membuat perlucutan senjata sebagai batu landasan bagi dunia di abad dua
puluh satu.
Pertama adalah perlunya suatu visi bersama mengenai apa yang membentuk
masyarakat damai. Saya percaya bahwa Traktat Pelarangan Senjata Nuklir
alias TPNW adalah pelopor hukum perlucutan senjata internasional yang dapat
5

membingkai visi semacam itu. TPNW adalah suatu bentuk hukum internasional
yang melampaui batasan perjanjian perlucutan senjata untuk menangani berbagai
masalah mendasar kemanusiaan.
Tema berikutnya adalah tentang perlunya kerja sama untuk mengembangkan
multilateralisme yang berpusat pada manusia. Ini merupakan suatu pendekatan
yang difokuskan untuk melindungi mereka yang menghadapi ancaman dan
masalah paling parah.
Dibandingkan dengan persoalan keamanan nasional, respons terhadap ancaman
hidup dan mata pencaharian individual seolah-olah tidak mendesak. Kurangnya
keamanan dasar berdampak bukan hanya pada orang-orang yang hidup dalam
kemiskinan atau ketidaksetaraan, tetapi juga orang-orang yang terusir dari rumah
sendiri dan terpaksa menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata atau bencana.
Dalam hal ini, landasan multilateralisme yang berpusat pada manusia haruslah
berupa upaya untuk membangun suatu dunia yang seluruh penghuninya dapat
menikmati perasaan aman yang bermakna dan bersama-sama dapat membangun
harapan untuk masa depan.
Tema ketiga adalah mendorong partisipasi kaum muda ke arus utama. Seraya
menelusuri tugas-tugas yang terbentang di depan, jelas terlihat bahwa dalam
upaya membangkitkan dan mempertahankan minat dan dukungan publik secara
global, pelibatan kaum muda adalah mutlak diperlukan.
SAHABAT TPNW
Saya juga ingin menawarkan lima proposal yang terdiri dari langkah-langkah
konkret untuk membantu mengatasi masalah mendesak terkait perdamaian
dan perlucutan senjata, dan untuk meningkatkan upaya pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan alias SDGs secara bermakna.
Yang pertama berkaitan dengan percepatan pemberlakuan TPNW dan perluasan
jumlah negara peserta. Saya ingin mengusulkan pembentukan sekelompok
negara yang berpikiran sama untuk memperdalam dan memperluas perdebatan
yang telah berkembang selama proses menjelang adopsi TPNW, dengan tujuan
mempromosikan pengesahannya. Kelompok ini dapat dinamakan Sahabat TPNW
yang meniru model Sahabat CTBT (Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba
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Nuklir), sebuah kelompok yang bekerja untuk pemberlakuan perjanjian itu.
Sahabat TPNW dapat menjadi semacam forum untuk dialog berkelanjutan di
antara berbagai pandangan berseberangan mengenai TPNW.
TPNW mensyaratkan bahwa pertemuan pertama negara-negara pihak
diselenggarakan dalam waktu setahun setelah pemberlakuannya. Saya pikir bahwa
Sahabat TPNW harus diluncurkan sebelum pertemuan ini untuk membangun
sebuah wadah dialog yang terbuka bagi semua negara sehingga dapat memberikan
sumbangan penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dalam Perjanjian
tersebut. Karena Jepang telah menyatakan keinginannya untuk bertindak sebagai
jembatan di antara negara-negara bersenjata nuklir dan negara-negara tanpa
senjata nuklir, masuk akal jika Jepang mengambil inisiatif untuk menciptakan
wadah bagi dialog semacam itu.
SIDANG KHUSUS KEEMPAT MAJELIS UMUM PBB
Proposal kedua saya berkenaan dengan langkah-langkah untuk memajukan
perlucutan senjata nuklir.
Tahun 2020 akan menjadi tahun ke 50 pemberlakuan Traktat Non-Proliferasi
Senjata Nuklir alias NPT. Saya ingin mengusulkan agar dokumen akhir Konferensi
Tinjauan NPT 2020 memasukkan suatu rekomendasi untuk mendirikan suatu
kelompok kerja terbuka PBB yang mendiskusikan langkah-langkah konkret
pengurangan peran senjata nuklir dalam doktrin keamanan, menandai suatu
pergeseran yang jelas ke arah perlucutan senjata nuklir. Saya mendesak
seluruh negara yang bersenjata nuklir untuk memprioritaskan langkah-langkah
pengurangan peran senjata nuklir dalam doktrin keamanan mereka.
Penghapusan hulu ledak nuklir dari status siaga tinggi adalah langkah yang dapat
diterapkan segera.
Saya ingin mengusulkan agar sidang khusus keempat Majelis Umum PBB untuk
perlucutan senjata diadakan pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut Konferensi
Tinjauan NPT 2020. Sidang ini perlu mengonfirmasi ulang kewajiban untuk
negosiasi perlucutan senjata multilateral dan menetapkan tujuan dasar pengurangan
besar dalam persenjataan nuklir serta membekukan usaha modernisasi senjatasenjata itu.
7

LARANGAN SENJATA OTONOM MEMATIKAN
Proposal saya yang ketiga adalah membuat suatu instrumen yang mengikat secara
hukum untuk melarang seluruh sistem senjata otonom mematikan alias LAWS
(lethal autonomous weapon systems).
Ada kekhawatiran internasional yang semakin meningkat bahwa penggunaan
LAWS akan mengubah lingkungan keamanan dunia secara radikal. Salah satu
ancaman dari LAWS ini adalah bahwa ia memungkinkan peperangan dilancarkan
tanpa melibatkan manusia secara langsung, menurunkan ambang batas tindakan
militer dan berisiko melanggar hukum kemanusiaan internasional secara dramatis.
Saya dengan tegas mendesak seluruh pihak—negara-negara yang sudah
menyerukan pelarangan terhadap LAWS, negara-negara seperti Jepang yang
telah menyampaikan niat untuk tidak mengembangkan senjata semacam itu
dan semua LSM yang berkomitmen terhadap Kampanye untuk Menghentikan
Robot Pembunuh—agar bersama-sama mengupayakan percepatan adopsi suatu
instrumen yang mengikat secara hukum untuk secara komprehensif melarang
pengembangan dan penggunaan sistem senjata demikian.
MENGUATKAN PRAKARSA PBB DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Sebagai usulan saya yang keempat, saya ingin mengajukan beberapa pemikiran
dan perspektif sehubungan dengan SDGs terkait sumber daya air yang
menyerukan pencapaian “akses universal dan adil terhadap air minum yang aman
dan terjangkau untuk semua.” Diperkirakan ada sekitar 2,1 miliar orang yang
kekurangan akses ke air bersih dan aman dan sekitar 40 persen populasi dunia
yang mengalami kelangkaan air.
Menanggapi krisis ini, Majelis Umum PBB meluncurkan Dekade Aksi Air. Saya
ingin mengusulkan pembentukan pos perwakilan khusus untuk sumber daya air
di dalam PBB yang mengoordinasikan upaya global untuk memastikan akses
terhadap air bersih—suatu tujuan utama SDGs dan dasar untuk melindungi
kehidupan, mata pencaharian, dan martabat setiap orang. Perwakilan tersebut
bekerja sama dengan badan-badan yang ada di bawah UN-Water untuk mendorong
negara anggota membangun kemitraan dalam transfer teknologi, misalnya, lewat
berbagi praktik-praktik terbaik.
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Selain itu, saya mendesak agar Jepang dan negara-negara yang kaya akan
pengetahuan dan teknologi canggih terkait daur ulang dan desalinasi air untuk
secara proaktif menyumbangkan solusi. Saya ingin melihat Jepang menerapkan
pengalamannya pada penyelesaian masalah terkait air di wilayah Asia Timur
Laut. Begitu pula, saya berharap agar Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan akan
bekerja sama untuk mendukung negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, di
tempat-tempat yang makin membutuhkan daur ulang dan desalinasi air.
UNIVERSITAS: PUSAT JARINGAN UNTUK MEMAJUKAN SDGS
Proposal saya yang kelima adalah menguatkan momentum untuk menjadikan
universitas-universitas dunia sebagai pusat jaringan pencapaian SDGs. Dampak
Akademik PBB alias UNAI yang diluncurkan sembilan tahun lalu, kini telah
menjalin sebanyak lebih dari 1.300 lembaga di sekitar 140 negara. Pada bulan
Oktober tahun lalu, UNAI mengumumkan bahwa lembaga ini telah menunjuk
17 universitas sebagai pusat jaringan SDGs dengan meniru model keterlibatan
inovatif yang berkaitan dengan masing-masing butir dari target global tersebut.
Saya ingin menyerukan perluasan pusat jaringan universitas yang berkomitmen
untuk mendukung SDGs.
Salah satu wahana yang dapat mewujudkan ini adalah universitas di seluruh
dunia, dimulai dari anggota UNAI untuk memilih butir-butir SDGs dan dijadikan
sebagai fokus khusus upaya mereka serta secara aktif bekerja untuk mencapainya.
Bertujuan untuk mempromosikan kerja sama di antara lembaga yang bekerja pada
tujuan yang sama, dan memperluas solidaritas di antara mahasiswa di seluruh
dunia, saya ingin mengusulkan penyelenggaraan sebuah konferensi universitas
yang mendukung SDGs tahun depan, pada peringatan ke 75 tahun berdirinya
PBB.
Berdasarkan keyakinan tak tergoyahkan terhadap potensi pendidikan yang tak
terbatas dan melalui komitmen kami terhadap pemberdayaan kaum muda, SGI
akan terus berusaha membangun masyarakat global yang damai dan berkelanjutan,
tempat seluruh umat manusia dapat mewujudkan martabat bawaan mereka.
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i tengah tantangan-tantangan global yang terus meningkat,
berbagai krisis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya
kini menjadi kenyataan di seluruh dunia.
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Dengan suhu rata-rata global tercatat tertinggi dalam empat tahun terakhir1
dan dampak pengaruh cuaca ekstrem yang terasakan di mana-mana, masalah
perubahan iklim kini menjadi semakin mengkhawatirkan. Krisis pengungsi juga
masih amat memprihatinkan. Jumlah individu yang terpaksa mengungsi akibat
konflik dan alasan lainnya kini sudah mencapai 68,5 juta jiwa.2 Masalah pertikaian
perdagangan juga pekat membayangi masyarakat kita. Selama debat di Majelis
Umum PBB tahun lalu, banyak pemimpin dunia menyampaikan keprihatinan
mereka atas perkembangan perdagangan baru-baru ini dan dampaknya terhadap
ekonomi global. Selain tantangan-tantangan ini, PBB juga terus menyerukan
tindakan mendesak terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan perlucutan
senjata.
Bulan Mei tahun lalu, Sekjen PBB António Guterres meluncurkan Agenda
Perlucutan Senjata PBB sebagai sebuah laporan menyeluruh mengenai isu
ini. Ia mengutip fakta bahwa pengeluaran militer secara global dalam setahun
telah melampaui 1,7 triliun dolar Amerika,3 tertinggi sejak rubuhnya Tembok
Berlin,4 dan memperingatkan: “Ketika masing-masing negara mengupayakan
keamanannya sendiri tanpa mempertimbangkan keamanan negara lain, kita
menciptakan ketidakamanan global yang mengancam kita semua.”5 Seraya
menekankan bahwa total pengeluaran militer yang jumlahnya 80 kali jumlah
yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan bantuan kemanusiaan di seluruh
dunia, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kesenjangan yang semakin
melebar dalam pengalokasian sumber daya ini dan fakta bahwa dana yang
dibutuhkan pun tidak digunakan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan
kesehatan dan pendidikan, mengatasi perubahan iklim serta langkah-langkah
lainnya untuk melindungi planet ini. Apabila kecenderungan ini berlanjut, maka
kemajuan ke arah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias SDGs
yang bertujuan untuk menjamin tiada seorang pun tertinggal, berisiko mandek.
Perlucutan Senjata yang telah menjadi fokus utama PBB sejak didirikan, telah
menjadi keprihatinan dan tema inti proposal perdamaian yang saya ajukan
setiap tahunnya sejak lebih dari tiga puluh lima tahun lalu. Sebagai bagian dari
generasi yang merasakan langsung kekejaman Perang Dunia II dan sebagai
pewaris semangat Josei Toda (1900–58), presiden kedua Soka Gakkai yang
telah melakukan aksi perlawanan teguh atas komitmennya untuk menghapuskan
penderitaan di dunia, saya sangat sadar bahwa perlucutan senjata amatlah penting
bagi upaya penghapusan konflik dan kekerasan yang mengancam martabat dan
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nyawa begitu banyak umat manusia.
Umat manusia memiliki kekuatan solidaritas, suatu kekuatan yang dapat digunakan
untuk mengatasi tantangan apa pun. Buktinya, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir
alias TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)—suatu upaya yang
sejak lama dianggap mustahil tercapai—telah diadopsi dua tahun lalu melalui
kekuatan solidaritas semacam itu, dan kini bergerak maju menuju ratifikasi dan
pemberlakuan.
Makin kelam malamnya, makin dekat pula fajarnya: sekaranglah waktunya untuk
mempercepat momentum ke arah perlucutan senjata dengan menjadikan krisis
yang ada sebagai peluang untuk menciptakan sejarah baru. Untuk tujuan itulah,
saya ingin mengusulkan tiga tema kunci yang dapat dijadikan sebagai perancah
dalam upaya membuat perlucutan senjata sebagai batu landasan bagi dunia di
abad dua puluh satu: berbagi visi tentang masyarakat yang damai, memajukan
multilateralisme yang berpusat pada manusia, dan mendorong partisipasi kaum
muda ke arus utama.
SEBUAH VISI BERSAMA
Tema pertama yang ingin saya jelajahi adalah perlunya suatu visi bersama
mengenai apa yang membentuk masyarakat damai.
Kehadiran senjata di mana-mana telah menaikkan tingkat ancaman di seluruh
dunia. Kendati Perjanjian Perdagangan Senjata yang mengatur perdagangan
internasional senjata konvensional—mulai dari senjata kecil hingga tank dan
peluru kendali—telah diberlakukan pada tahun 2014, beberapa negara kunci
pengekspor senjata tetap berada di luar perjanjian ini sehingga menyulitkan
penghentian penyebaran senjata ke wilayah konflik. Selain itu, kita telah berulang
kali menyaksikan berbagai kejadian penggunaan senjata kimia dan senjata tak
manusiawi lainnya. Modernisasi teknologi senjata juga telah menimbulkan
masalah serius: meningkatnya kecemasan seputar pertanyaan tentang hukum
kemanusiaan internasional ketika serangan drone militer berdampak pada warga
sipil.
Ketegangan juga meningkat di seputar persenjataan nuklir. Bulan Oktober tahun
lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika
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Serikat akan mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir Jarak Menengah atau
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty) yang telah ditandatangani
bersama Rusia. Sementara perselisihan mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan
perjanjian ini masih berlanjut di antara kedua negara, ada bahaya kemunculan
kembali perlombaan senjata nuklir yang melibatkan negara bersenjata nuklir
lainnya apabila perjanjian INF ini sampai batal. Keadaan demikianlah yang
mendesak Sekjen Guterres memberikan peringatan di dalam kata pengantarnya
untuk Agenda Perlucutan Senjata: “Ketegangan perang dingin telah kembali ke
dunia yang semakin kompleks ini.”6
Mengapa sejarah seakan berulang dengan cara yang sama di abad dua puluh satu
ini? Dalam hal ini saya diingatkan pada pernyataan yang mengguncangkan dari
fisikawan dan filsuf terkemuka Carl Friedrich von Weizsäcker (1912– 2007).
Komitmen seumur hidup Weizsäcker bagi perdamaian dunia adalah salah satu
topik diskusi dalam dialog saya dengan putranya, Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker,
presiden kehormatan Club of Rome.
Weizsäcker menyatakan bahwa selama periode antara tahun 1989 saat berakhirnya
perang dingin dan rubuhnya Tembok Berlin, hingga tahun 1990 ketika Jerman
kembali bersatu, dunia secara menyeluruh tidak ada perubahan berarti sama
sekali.7 Sebagai seorang yang telah menjalani sebagian besar hidupnya di Jerman
yang terbelah dan sebagai orang yang berulangkali menekankan sifat historis
SOKRATES SEBAGAI BIDAN
Sokrates (470–399 SM) menggambarkan dirinya sebagai seorang
bidan intelektual yang membantu orang lain melahirkan kearifan dan
menentukan kebenaran dalam keyakinan mereka sendiri. Metode Sokrates
yang dikenal sebagai maieutics ini diperkenalkan dalam Theaetetus karya
Plato. Metode ini digunakan untuk merangsang pemikiran kritis dan
memancing keraguan terhadap gagasan-gagasan yang dianut secara umum
melalui dialog dan pengajuan pertanyaan. Di dalam Theaetetus, Sokrates
menemukan kesamaan antara kemahiran ibunya sebagai bidan dengan
proses melahirkan kebenaran yang juga melibatkan kesakitan seperti saat
melahirkan. Sementara seorang bidan menuntun atau mengurangi rasa
nyeri melahirkan untuk membantu kelahiran anak, Sokrates membimbing
jiwa dan membantu lawan dialognya melahirkan gagasan.
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dari serangkaian kejadian yang berujung pada berakhirnya Perang Dingin,
pernyataannya itu agak mengejutkan dan mirip dengan pengakuan diri Sokrates
sebagai bidan kebenaran.
Ketika merenungkan situasi politik dan militer di masa itu, dia menegaskan
bahwa upaya-upaya untuk mengatasi “lembaga perang”8 belum mencapai tahap
yang dapat digambarkan sebagai sebuah transformasi kesadaran. Dengan kata
lain, dia yakin bahwa berakhirnya Perang Dingin bahkan belum juga membuka
jalur menuju tantangan inti untuk mengatasi perang sebagai suatu lembaga,
pergulatan militer yang berulang demi hegemoni di antara kelompok-kelompok
berbeda. Dia mengingatkan lebih jauh: “Tidak pernah pasti, bahkan hingga kini,
apakah tipe senjata baru yang masih terus diproduksi itu tidak akan mengarah
pada pecahnya perang.”9 Saya merasakan bobot dari kata-katanya yang berlaku
untuk situasi global saat ini juga.
Isu-isu perdamaian dan perlucutan senjata memang belum juga terselesaikan sejak
era Perang Dingin. Meskipun ini masih merupakan tantangan berat—bahkan
suatu ketidakpastian—saya berteguh hati bahwa masih ada secercah harapan.

Filsuf dan fisikawan Jerman, Carl Friedrich von Weizsäcker
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Penggunaan bom
atom maupun bom
hidrogen akan
menjadi tindakan
bunuh diri bagi
Bumi—pemusnahan
diri umat manusia
secara kolektif.

Kita dapat menemukannya dalam fakta
bahwa perundingan perlucutan senjata tidak
lagi dilakukan hanya dari sudut pandang
politik dan keamanan internasional,
tetapi juga semakin mencakup perspektif
kemanusiaan. Serangkaian perjanjian yang
melarang senjata tak manusiawi seperti
ranjau darat, bom klaster, dan senjata nuklir
sudah diadopsi. Memanfaatkan momentum
bersejarah yang melibatkan pendekatan
kemanusiaan dalam membentuk hukum
internasional ini, semua negara harus
memulai proses kerja sama dan bersamasama bekerja untuk membuat kemajuan
berarti dalam bidang perlucutan senjata.

Untuk mencapainya, kita patut mencermati gagasan “ketidakdamaian sebagai
penyakit jiwa” (Jm. Friedlosigkeit als seelische Krankheit), yang menurut
Weizsäcker merupakan penghambat kemajuan dalam perlucutan senjata.
Menyamakan masalah yang menghambat perdamaian dengan penyakit yang
diderita semua manusia didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada negara
atau individu yang dapat menganggap dirinya tidak berkaitan—tidak ada yang
kebal. Perspektif ini ditunjang oleh pandangannya tentang manusia sebagai
wujud kehidupan yang tidak pasti, tanpa sifat yang tetap10 yang tidak dapat
dikategorikan sebagai baik atau jahat.11 Oleh karena itu, dia menekankan agar
kita tidak menganggap ketidakdamaian itu sebagai sesuatu yang ada di luar
diri kita maupun sebagai akibat dari kebodohan atau kekejian; alih-alih, kita
harus “memandang gejala-gejala penyakit dengan jelas.”12 Dia menjelaskan
bahwa baik perintah maupun kutukan tidak akan berhasil mengatasi penyakit
ketidakdamaian ini: “Kondisi ini membutuhkan pendekatan berbeda yang disebut
penyembuhan.”13 Bagaimana kita dapat melakukan pengobatan jika kita tidak
mengenali penyakit tersebut di dalam diri kita dan belajar menerima bahwa kita
dan orang lain tengah sakit?14
Saya percaya bahwa kesadaran seperti inilah yang telah membuat Weizsäcker
mengambil pendekatan unik ketika Inggris baru saja bergabung dengan Amerika
Serikat dan Uni Soviet dalam perlombaan senjata nuklir. Göttingen Manifesto
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1957, yang konsepnya dibuat oleh Weizsäcker bersama ilmuwan lainnya,
mencerminkan posisi Jerman di dunia: “Kami yakin bahwa cara terbaik [bagi
Jerman Barat] untuk meningkatkan perdamaian dunia dan melindungi dirinya
adalah dengan sukarela membebaskan diri dari semua jenis senjata nuklir.”15 Alihalih diarahkan menjadi negara bersenjata nuklir yang terlibat di dalam perlombaan
sengit senjata, kata-kata ini pada dasarnya membahas sikap yang harus diambil
oleh negara si penulis terhadap isu nuklir. Para pengonsep manifesto tersebut
juga mendeklarasikan bahwa sebagai ilmuwan, mereka memiliki tanggung jawab
profesional atas potensi pengaruh karya mereka, sehingga mereka, “tidak bisa
terus diam tentang semua persoalan politik.”16
Secara kebetulan, Manifesto Göttingen diluncurkan pada tahun yang sama
ketika Presiden Toda mendeklarasikan seruan penghapusan senjata nuklir yang
didasarkan pada keyakinannya sebagai seorang Buddhis. Seraya mengakui
pentingnya berbagai gerakan menentang pengujian nuklir yang mendapatkan
traksi pada masa itu, ia menegaskan bahwa cara berpikir yang membenarkan
senjata nuklir sebagai landasan keamanan harus dicabut agar dapat menghasilkan
solusi mendasar terhadap masalah itu: “Saya ingin mengungkap dan mencabut
cakar-cakar yang tersembunyi di kedalaman senjata-senjata ini.”17
Deklarasinya yang dikeluarkan enam bulan sebelum beliau wafat ditegakkan atas
dasar bahwa tidak ada yang boleh mengancam hak untuk hidup setiap orang di
seluruh dunia. Arti pentingnya terletak pada kenyataan bahwa ia mengembalikan
isu senjata nuklir yang saat itu sudah diangkat sebagai kebutuhan perdamaian
dan keamanan negara, ke ranah nilai yang terkandung di dalam kehidupan, suatu
persoalan mendesak yang mencemaskan setiap orang.
Dalam upaya melanjutkan semangat ini, saya terus meyakini bahwa bila kita benarbenar ingin mengakhiri era senjata nuklir, kita harus berjuang melawan musuh
yang sebenarnya, bukan senjata nuklir itu sendiri, bukan pula negara-negara yang
memiliki dan mengembangkannya, melainkan cara berpikir yang membolehkan
keberadaan senjata-senjata seperti itu—kesiapan untuk memusnahkan orang
lain ketika mereka dianggap sebagai ancaman atau penghalang bagi tujuan kita
sendiri.
Pada bulan September 1958, setahun setelah Bapak Toda menyampaikan
deklarasinya, saya menulis sebuah karya berjudul “Jalan Keluar dari Rumah
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yang Sedang Terbakar” dengan merujuk pada Parabel Tiga Kereta dan Rumah
Yang Sedang Terbakar dalam Kitab Sutra Bunga Teratai. Menurut kisah tersebut,
rumah seorang pria kaya raya tiba-tiba kebakaran, tetapi karena rumah itu sangat
besar, anak-anaknya yang sedang berada di dalam rumah tidak menyadari bahaya
yang mengancam dan tidak ada yang terkejut atau ketakutan. Pria ini kemudian
mencari cara untuk memancing anak-anak itu keluar dengan kemauan sendiri,
agar mereka semuanya dapat keluar dari rumah yang sedang terbakar itu tanpa
cedera. Dengan mengutip kisah ini, saya menekankan bahwa penggunaan bom
atom maupun bom hidrogen akan menjadi tindakan bunuh diri bagi Bumi—
pemusnahan diri umat manusia secara kolektif—dan bahwa karena senjata nuklir
merupakan ancaman dahsyat terhadap seluruh manusia di semua negara, maka
kita harus bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari “rumah yang sedang
terbakar” itu, yaitu dunia kita yang sedang terancam oleh bahaya yang belum
pernah ada sebelumnya.18 Sebagaimana yang dilambangkan oleh kisah ini, hal
terpenting adalah bahwa upaya-upaya kita harus ditujukan untuk menyelamatkan
seluruh umat manusia dari bahaya.
Dalam hal ini, saya sepakat dengan pandangan yang disampaikan oleh Sekjen PBB
Guterres dalam Agenda Perlucutan Senjata. Pandangan tersebut menggarisbawahi
tiga perspektif baru yang melampaui retorika keamanan yang telah lama menjadi
pusat perhatian dalam debat ini: perlucutan senjata untuk menyelamatkan umat
KONVENSI JENEWA
Konvensi Jenewa terdiri dari serangkaian perjanjian internasional yang
menetapkan dasar hukum kemanusiaan internasional. Berawal dari tahun
1864 sebagai inisiatif aktivis sosial Henri Dunant (1828– 1910), Konvensi
Jenewa Pertama mendefinisikan hak-hak dasar para tawanan perang
dan memberikan perlindungan bagi mereka yang terluka dan warga sipil.
Setelah berbagai pengalaman Perang Dunia II, empat konvensi diadopsi
dalam sebuah konferensi diplomatik di Jenewa pada 12 Agustus 1949: (1)
Konvensi tentang Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka
dan Sakit di Medan Pertempuran Darat; (2) Konvensi tentang Perbaikan
Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban
Karam; (3) Konvensi tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang; dan
(4) Konvensi tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang. Sejumlah
protokol tambahan juga telah diadopsi pada tahun 1977.
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manusia, perlucutan senjata untuk menyelamatkan kehidupan, dan perlucutan
senjata untuk generasi mendatang.19
Apa yang kemudian dibutuhkan bila kita ingin mengatasi penyakit ketidakdamaian,
yang di dalamnya terdapat kemauan untuk menggunakan segala cara demi
meraih tujuan seseorang tanpa peduli pada kerusakan yang menyertainya? Dan
sebaliknya, apa yang dibutuhkan bila kita ingin mempercepat momentum global
ke arah perlucutan senjata yang menyelamatkan dunia? Sebuah pendekatan
Buddhis yang berfokus pada penyembuhan mungkin dapat menjadi inspirasi
untuk mengatasi tantangan ini.
Di dalam ajaran Buddhis kita menemukan kisah tentang seorang pria bernama
Angulimāla20 yang hidup sezaman dengan Sakyamuni dan secara luas ditakuti
sebagai pembunuh banyak orang. Suatu hari, Angulimāla melihat Sakyamuni
dan memutuskan untuk membunuhnya, tetapi kendati sudah mengejarnya dengan
sekuat tenaga, dia tetap tidak dapat menyusulnya. Karena frustrasi, dia akhirnya
berhenti dan berteriak, “Berhenti!” yang kemudian dijawab oleh Sakyamuni,
“Angulimāla, saya sudah berhenti. Kamu pun harus berhenti.”
Angulimāla yang bingung lalu bertanya kepada Sakyamuni mengapa dia
diminta berhenti padahal dirinya memang sudah berhenti bergerak. Sakyamuni
menjelaskan bahwa ia merujuk pada tindakan Angulimāla yang membunuh
makhluk hidup tanpa ampun dan niat jahat yang ada di belakang tindakan
itu. Karena sangat tergugah oleh perkataan Sakyamuni, Angulimāla bertekad
menghapuskan niat jahat dalam hatinya dan menghentikan perbuatan kejamnya.
Seketika itu pula dia membuang senjatanya dan memohon untuk menjadi murid
Sakyamuni. Sejak saat itu, Angulimāla menyesali tindakan bejatnya di masa lalu
dan sungguh-sungguh bertekun dalam praktik Buddhis untuk mencari pertobatan.
Ada titik balik penting lainnya dalam kisah Angulimāla. Suatu hari ketika berjalan
di sekitar kota untuk meminta sedekah, Angulimāla melihat seorang wanita yang
sedang menderita kesakitan persalinan. Tiada seorang pun yang mendampingi
wanita itu, dan dia pun merasa sangat tak berdaya, lalu meninggalkan tempat
itu. Namun, karena tidak bisa berhenti memikirkan penderitaan wanita tersebut,
dia pergi bertemu Sakyamuni untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya.
Sakyamuni mendesaknya untuk segera pergi menghampiri wanita itu dan
menyampaikan kata-kata berikut: “Saudari, sejak saya dilahirkan, saya tidak
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pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran itu,
semoga engkau baik-baik saja dan bayimu yang akan lahir juga baik-baik saja.”
Sadar benar akan riwayat kejahatannya sendiri, Angulimāla tidak dapat memahami
maksud Sakyamuni yang sebenarnya. Namun, Sakyamuni menjelaskan bahwa
Angulimāla, atas kehendaknya sendiri, telah berhasil mengusir niat jahat yang
bersembunyi di balik tindakannya, telah bertobat secara mendalam, dan dengan
sungguh-sungguh menjalankan praktik religinya. Seolah ingin mengingatkan
Angulimāla akan hal tersebut, Sakyamuni kembali mendesaknya untuk
menyampaikan kata-kata ini kepada wanita yang akan melahirkan itu: “Saudari,
sejak saya terlahir kembali sebagai seorang yang mencari jalan mulia, saya ingat
saya tidak pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran
ini, semoga engkau baik-baik saja dan bayimu yang akan lahir juga baik-baik
saja.” Mengetahui belas kasih Sakyamuni yang berlimpah ruah, Angulimāla pun
segera menemui wanita itu dan menyampaikan kata-kata tersebut. Wanita yang
sedang kesakitan itu jadi tenang dan melahirkan dengan selamat.
Kedua kejadian ini menunjukkan perubahan yang diharapkan Sakyamuni
dapat menginspirasi Angulimāla. Pertama, Sakyamuni mencoba mengarahkan
perhatian Angulimāla pada niat jahat, niat untuk melakukan kekejian yang telah
lama mempengaruhi tindakannya. Kemudian, dengan menerangi jalur yang
ditempuh oleh Angulimāla untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan bayinya,
Sakyamuni mencoba mengarahkan Angulimāla pada komitmen pribadi untuk
menjadi seorang yang menyelamatkan orang lain.
Tak perlu dikatakan bahwa parabel ini menggambarkan transformasi batin
dari seorang individu pada masa dan lingkungan budaya yang sangat berbeda
dengan era dan budaya kita sekarang. Namun, saya yakin bahwa kisah ini masih
relevan dengan zaman kita karena ia tidak terbatas pada penghentian tindakan
permusuhan, tetapi berorientasi pada penyelamatan nyawa. Hal ini, saya usulkan,
dapat berfungsi sebagai fondasi yang berguna bagi penyembuhan yang mampu
mentransformasi masyarakat pada intinya.
Konvensi Jenewa yang diadopsi tujuh dekade lalu pada tahun 1949 dan yang
menetapkan prinsip-prinsip penting bagi hukum kemanusiaan internasional,
dirancang dengan niat yang selaras dengan kisah Angulimāla ini. Pekerjaan
pendahuluan Konvensi tersebut yang mencakup tujuan membangun zona20

zona aman tidak hanya bagi wanita hamil, tetapi semua wanita dan anak-anak
serta orang sakit dan lansia, sudah diambil alih oleh konferensi Palang Merah
Internasional di tahun-tahun terakhir Perang Dunia II. Pada waktu Konvensi itu
diadopsi setelah perang, negara-negara yang telah berpartisipasi dalam negosiasi
di konferensi itu menyatakan:
Harapan utama [konferensi ini] adalah agar di masa depan, tidak
pernah ada pemerintahan yang harus menerapkan Konvensi Jenewa
untuk Perlindungan Korban Perang;
… Keinginan terkuatnya adalah agar negara-negara, baik yang besar
maupun kecil, selalu dapat mencapai penyelesaian pertikaian secara
damai lewat kerja sama dan pemahaman antarnegara.21
Para penyusun tidak hanya berusaha untuk memberikan peringatan soal
pelanggaran Konvensi. Hasrat terdalam mereka adalah untuk mencegah kondisi
penderitaan besar dan hilangnya nyawa yang menuntut konvensi ini diterapkan.
Tekad kuat yang diwujudkan dalam konvensi-konvensi tersebut yang kemudian
membentuk dasar hukum kemanusiaan internasional, justru bersumber dari
pengalaman kekejaman dan tragedi perang yang telah dirasakan oleh para peserta
perundingan.
Bila kita tidak secara konsisten meninjau kembali asal mula Konvensi Jenewa,
kita akan tetap terperangkap dalam argumen yang bertujuan mengesahkan segala
tindakan yang dapat diterima asalkan tidak secara eksplisit melanggar butir ayat
dalam pasal hukumnya.
Hal ini sangat penting mengingat kemajuan pesat dalam pengembangan sistem
senjata otonom mematikan alias LAWS (lethal autonomous weapon systems)
yang menggunakan kecerdasan buatan, telah memunculkan kemungkinan bahwa
peperangan dapat dilancarkan tanpa harus melibatkan manusia secara langsung.
Kegagalan dalam menangani isu ini akan mempertaruhkan semangat yang
menjiwai hukum kemanusiaan internasional sebagaimana yang diungkapkan
dalam Konvensi Jenewa.
Tak lagi seperti yang sudah-sudah, kini kita harus melipatgandakan upaya untuk
mengatasi penyakit ketidakdamaian. Untuk mencapainya, penting bagi kita
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untuk menumbuhkan pengakuan bersama tentang penyakit ini dan bersamasama mencari penyembuhannya. Dengan kata lain, kita harus mengembangkan
visi bersama untuk masyarakat yang damai, dan saya percaya bahwa Traktat
Pelarangan Senjata Nuklir alias TPNW adalah pelopor hukum perlucutan senjata
internasional yang dapat membingkai visi semacam itu.
TPNW adalah suatu bentuk hukum internasional yang melampaui batasan
perlucutan senjata atau perlindungan umat manusia selama ini. Jean Pictet
(1914–2002), mantan direktur jenderal Komite Palang Merah Internasional
(ICRC) yang diakui sebagai pencetus istilah “international humanitarian law”
(hukum kemanusiaan internasional), menekankan bahwa hukum tersebut tiada
lain adalah “suatu peralihan ke dalam hukum moral internasional, lebih spesifik
lagi, mengenai kemanusiaan.”22 TPNW yang menerapkan tekad bersama para
hibakusha dan banyak pihak lainnya untuk mencegah tragedi nuklir berulang,
justru tergolong dalam silsilah hukum internasional yang sama.
TPNW juga menampilkan ciri-ciri hukum hibrida internasional, suatu standar baru
yang semakin mendapatkan perhatian. Sebagai suatu pendekatan hukum yang
semula diusulkan untuk menangani perubahan iklim dengan cara mengaitkan
isu-isu tentang hak asasi manusia dan perpindahan penduduk secara paksa,
hukum hibrida internasional memperkenalkan suatu perubahan pada cara kita
HUKUM HIBRIDA INTERNASIONAL
Hukum Hibrida Internasional adalah suatu metode pendekatan terhadap
berbagai isu melalui lensa antardisiplin, seraya mempertimbangkan
keterkaitan isu-isu tersebut yang mungkin tidak dapat secara memadai
ditangani hanya oleh satu bidang hukum. Hukum hibrida ini telah
dikembangkan sejak tahun 2007 untuk menanggapi perubahan iklim melalui
tiga perspektif: hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan pengungsi
atau migrasi. Hukum ini telah menunjukkan keterkaitan antara berbagai
perspektif yang berbeda itu dan bahwa isu lingkungan seperti perubahan
iklim tidak dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan dampak langsung
maupun tambahan terhadap hak asasi manusia atau migrasi. Hukum ini
merupakan suatu pengakuan atas hubungan sebab akibat yang saling
berkaitan seputar perubahan iklim dan membingkai ulang tanggung jawab
negara agar dapat menanggapi persoalan tersebut secara komprehensif.
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mengklasifikasikan hukum selama ini. Dalam konteks ini, TPNW merupakan
sebuah instrumen hukum yang mengakui kesalingterkaitan berbagai tantangan
global yang kita hadapi sekarang, dan menghimpun semuanya itu di bawah
payung hukum yang seluas-luasnya.
Bahkan masalah keamanan yang berkaitan erat dengan perihal kedaulatan negara
pun harus secara setara mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan,
perkembangan sosial ekonomi, ekonomi global, keamanan pangan, kesehatan,
kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, serta hak asasi manusia dan
kesetaraan gender. Inilah arah yang sudah dengan jelas disampaikan di dalam
TPNW. Wacana perlucutan senjata nuklir harus didasarkan pada kesadaran
bersama bahwa kita tidak akan dapat mencapai keamanan sejati kecuali hal-hal
yang saling berkaitan itu ditangani secara memadai. Jika tidak, negosiasi akan terus
berfokus pada keseimbangan kepemilikan senjata oleh masing-masing pihak, dan
membuatnya semakin sulit untuk bergerak di luar konteks pengendalian senjata.
Dalam hal ini, TPNW dapat menjadi momentum untuk menerobos kebuntuan
yang telah berlangsung lama tentang perlucutan senjata nuklir. Lebih jauh,
dengan memperluas jaringan dukungan untuk Perjanjian ini, kita dapat membuat
langkah besar menuju tujuan-tujuan: membuka jalan bagi sebuah dunia yang
didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi dan martabat seluruh umat
manusia; menciptakan sebuah dunia humanis yang berpusatkan pada kebahagiaan
dan keamanan diri kita dan orang lain; dan membangun sebuah dunia yang
hidup berdampingan secara damai dengan rasa tanggung jawab bersama
terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Hal ini, saya yakin, dapat menjadi
sumbangan terbesar TPNW bagi sejarah.
MULTILATERALISME YANG BERPUSAT PADA MANUSIA
Berikutnya, tema untuk memajukan gerakan perlucutan senjata yang ingin saya
bahas adalah tentang perlunya kerja sama untuk mengembangkan multilateralisme
yang berpusat pada manusia, suatu ide yang disuarakan dalam dokumen hasil
konferensi LSM yang berafiliasi dengan Departemen Informasi Publik PBB23
(Konferensi DPI/NGO) pada bulan Agustus lalu. Ini merupakan suatu pendekatan
yang difokuskan untuk melindungi mereka yang menghadapi ancaman dan
masalah paling parah.
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Kendati gagasan mengenai multilateralisme yang berpusat pada manusia ini
awalnya diusulkan dalam konteks untuk meningkatkan pencapaian SDGs, saya
rasa gagasan ini juga dapat berkontribusi secara bermakna untuk menggeser upaya
dunia masa kini ke arah perlucutan senjata. Sebagaimana yang diperingatkan
oleh Sekjen Guterres pada acara peluncuran Agenda Perlucutan Senjata PBB,
pengeluaran militer dunia terus saja meningkat sementara sumber daya yang ada
untuk menanggapi krisis kemanusiaan tidak memadai. Setiap tahun, rata-rata
lebih dari 200 juta orang terkena dampak bencana alam.24 Begitu pula, sebanyak
821 juta orang menderita kelaparan pada tahun 2017, dan nyaris 151 juta anak
di bawah usia lima tahun mengalami hambatan pertumbuhan karena kekurangan
gizi.25 Fakta-fakta demikian mendesak kita untuk mempertanyakan makna dan
tujuan kebijakan keamanan nasional yang ada.
Di sini, saya pikir akan bermakna bila kita mengutip pandangan Hans van Ginkel,
mantan rektor Universitas PBB, tentang sifat dan tujuan keamanan manusia.
Seraya mengakui kerumitan masalah keamanan ini, Van Ginkel menekankan
bahwa bila kita memandang dunia dari perspektif tiap individu, maka apa saja
yang sebenarnya dialami manusia sebagai ancaman atau sumber ketidakamanan
akan menjadi jelas:
Kendati sudah jelas bahwa keamanan dalam pengertian tradisional
telah gagal memberikan keamanan yang berarti kepada sejumlah
besar orang di dunia pada tingkat individu . . . toh, sikap-sikap dan
lembaga-lembaga yang lebih mementingkan “high politics” ketimbang
penyakit, kelaparan, atau buta aksara, sudah begitu merasuk di dalam
hubungan internasional dan dalam pengambilan keputusan kebijakan
luar negeri. Memang, kita telah menjadi begitu terbiasa dengan
pendekatan ini sehingga bagi banyak orang, kata “keamanan” sudah
menjadi setara dengan keamanan negara.26 (penekanan kata sesuai
aslinya).
Di sini, Van Ginkel menunjukkan fakta bahwa, dibandingkan dengan persoalan
keamanan nasional, respons terhadap ancaman hidup dan mata pencaharian
individual seolah-olah tidak mendesak. Akibatnya membuat sejumlah besar
orang tidak dapat merasakan keamanan yang berarti.
Dalam pidato lainnya, Van Ginkel menggambarkan penderitaan orang-orang
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yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem:
Memang betul. Bagaimanakah seseorang bisa merasakan kegembiraan dan makna hidupnya, bagaimanakah ia dapat menjalani hidup
dengan harkat dan martabatnya, ketika untuk bertahan hidup dari
hari ke hari saja—ya dari hari ke hari, kadang bahkan dari jam ke
jam—pun tidak dapat dipastikan? Bagaimanakah seseorang dapat
memikirkan masa depannya dan membangun ikatan dengan sesama
bila untuk menyambung hidup saja ia harus menatap hari esok sebagai
suatu beban raksasa?27
Pernyataan ini secara tegas menampilkan kedalaman penderitaan orang yang
kepentingannya diabaikan oleh cara berpikir tradisional soal keamanan.
Cakupannya bukan hanya orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau
ketidaksetaraan, tetapi juga orang-orang yang terusir dari rumah sendiri dan
terpaksa menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata atau bencana.
Landasan multilateralisme yang berpusat pada manusia haruslah berupa upaya
untuk membangun suatu dunia yang seluruh penghuninya dapat menikmati
perasaan aman yang bermakna dan bersama-sama dapat membangun harapan
untuk masa depan. Pendekatan ini tidak harus dimulai dari nol karena memang
sudah menjadi fokus perhatian besar di Afrika, suatu bagian dari berbagai
tanggapan terhadap tantangan serius yang dihadapi benua itu. Pendirian Uni
Afrika pada tahun 2002 merupakan suatu momen penting dalam hal ini.
Pada tahun 2012, dilatari oleh berbagai upaya untuk mengembangkan jawaban
yang lebih efektif terhadap krisis kemanusiaan, Konvensi Uni Afrika untuk
Perlindungan dan Bantuan Orang-orang Yang terungsikan di Afrika (Konvensi
Kampala) mulai diberlakukan. Konvensi ini merupakan sebuah terobosan dengan
berbagai aspek yang belum pernah terlihat di mana pun, karena berupaya untuk
menyatukan berbagai upaya di seluruh wilayah demi melindungi orang-orang
yang terungsikan dari negerinya sendiri.
Ada beberapa contoh yang patut diperhatikan dalam hal bantuan bagi para
pengungsi di negara-negara Afrika. Uganda, misalnya, telah menerima sekitar
1,1 juta pengungsi yang menyelamatkan diri dari konflik di Sudan Selatan dan
beberapa tempat lainnya.28 Selain diberikan kebebasan bergerak dan kesempatan
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untuk mencari nafkah, para pengungsi juga diberikan lahan untuk bercocok tanam
serta akses ke dalam sistem pendidikan dan kesehatan. Banyak warga Uganda
sendiri yang mengalami kesengsaraan akibat konflik bersenjata dan terpaksa
hidup sebagai pengungsi, dan pengalaman tersebut justru menjadi dasar untuk
mendukung kebijakan ini.
Contoh serupa dari Tanzania sangatlah menonjol. Tanzania saat ini menampung
lebih dari 300.000 pengungsi dari negara-negara tetangga.29 Melalui kerja sama
dengan penduduk setempat, sebagian pengungsi ikut serta dalam kegiatan
mendidik para tunas muda di tempat penampungan anak. Proyek ini dimulai
sebagai respons terhadap penggundulan hutan dan perusakan lingkungan yang
didesak oleh kebutuhan kayu bakar, dan hingga kini telah berhasil menanam 2 juta
pohon di kamp pengungsian tersebut dan di wilayah sekitarnya. Pemandangan
pepohonan hijau yang begitu banyak ditanam di bumi Afrika ini membangkitkan
ingatan pada keyakinan mendiang sahabat saya, Wangari Maathai (1940–
2011): bahwa menanam pohon dapat membantu pemulihan lahan dan memutus
siklus kemiskinan. “Pepohonan,” tulisnya, “adalah simbol-simbol hidup untuk
perdamaian dan harapan.”30 Bagi para pengungsi yang berjuang untuk memulai
kehidupan baru, pepohonan yang mereka tanam tak diragukan lagi merupakan
simbol harapan, suatu janji keamanan yang bermakna.
KESEPAKATAN GLOBAL TENTANG PENGUNGSI
Disahkan pada bulan Desember 2018 oleh Majelis Umum PBB, Kesepakatan
Global tentang Pengungsi (Global Compact on Refugees) menetapkan suatu
kerangka kerja untuk mengatur tanggapan internasional yang lebih dapat
diprediksi dan adil terhadap pergerakan pengungsi dalam jumlah besar.
Kesepakatan Global itu bertujuan meringankan beban negara penampung,
membangun kemandirian para pengungsi, mendukung pembauran mereka
ke dalam perencanaan pembangunan nasional negara penampung dan
mengembangkan kondisi yang memungkinkan mereka kembali ke negara
asal secara sukarela. Melalui investasi dalam bidang pelayanan dan
infrastruktur di komunitas negara penampung, kesepakatan ini bertujuan
untuk memastikan penerapan suatu pendekatan yang berpusat pada
manusia yang dapat memberikan manfaat langsung bagi penduduk lokal
dan para pengungsi.
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Selama lebih dari lima dasawarsa, saya telah menegaskan bahwa abad dua puluh
satu ini akan menjadi abad Afrika. Hal ini didasarkan pada keyakinan teguh saya
bahwa orang-orang yang paling menderita memiliki hak terbesar untuk menjadi
bahagia. Kita dapat melihat di Afrika sebuah fajar baru multilateralisme yang
berpusat pada manusia, suatu pendekatan yang menjunjung janji luhur bagi dunia.
Menurut Kantor UNHCR, saat ini ada sekitar 30 persen pengungsi yang ditunjang
oleh badan ini hidup di Afrika.31 Desember tahun lalu, suatu Kesepakatan Global
tentang Pengungsi yang diadopsi oleh PBB mencerminkan pengakuan berbagai
negara tentang sulitnya menghadapi persoalan menerima pengungsi dalam
jumlah besar dan tanpa dukungan. Masyarakat Internasional harus bersatu untuk
memperkuat dukungan tidak saja bagi para pengungsi tapi juga bagi negaranegara yang menerima mereka.
Sangat disesali bahwa ada kecenderungan dari orang-orang yang hidup di
negara-negara yang tidak terkena dampak langsung oleh krisis pengungsi atau
pun masalah kemiskinan, memilih untuk menjauhkan diri dari tantangan ini dan
tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tujuan multilateralisme yang berpusat
pada manusia adalah untuk melampaui perbedaan sudut pandang nasional dan
menemukan cara untuk meringankan penderitaan orang yang menghadapi
berbagai ancaman atau krisis besar.
Kisah empat pertemuan Sakyamuni yang menggambarkan motivasi awal ajaran
Buddhis memuat saran transformasi kesadaran yang kita butuhkan sekarang.
Dilahirkan dalam keluarga kerajaan di India kuno, Sakyamuni menikmati status
politik yang tinggi dan kelimpahan materi. Masa mudanya dihabiskan dalam
lingkungan orang-orang yang melayani keluarga kerajaan, sehingga ia tak pernah
mencemaskan tentang dinginnya musim dingin atau panasnya musim panas, atau
apakah pakaiannya akan kotor oleh debu, jerami atau embun malam.32
Namun suatu hari, Sakyamuni melangkah ke luar gerbang istana dan melihat
orang-orang yang menderita sakit parah dan renta karena usia. Ia juga menemukan
jenazah manusia yang tergeletak di pinggir jalan. Terguncang oleh pertemuannya
ini, ia benar-benar merasakan realitas bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya
sendiri, yang dapat mencegah penderitaan kelahiran, penuaan, penyakit, dan
kematian. Lebih perih lagi adalah begitu banyaknya orang yang berpikir bahwa
diri mereka kebal dari semuanya itu dan memandang rendah serta menjauhkan
27

diri dari orang-orang yang menderita. Kelak, ketika mengingat kejadian-kejadian
tersebut, ia menggambarkan psikologi manusia itu sebagai berikut:
Manusia biasa yang bodoh, walaupun mereka juga ditakdirkan untuk
menjadi tua dan tidak bisa lari dari penuaan, ketika melihat orang
lain menua dan melemah, mereka menjadi tafakur, terganggu, malu,
dan jijik, tanpa pernah memikirkan bahwa itu juga adalah masalah
mereka.33
Kata-katanya itu tidak hanya menyangkut penderitaan karena penuaan, tetapi
juga penyakit dan kematian. Perasaan bahwa penderitaan orang lain tak ada
hubungannya dengan kita, bahkan antipati yang mungkin kita rasakan, ditegur
oleh Sakyamuni sebagai kesombongan orang muda, kesombongan orang
sehat, dan kesombongan orang hidup. Bila kita mempertimbangkan kembali
kesombongan itu dalam kaitannya dengan hubungan hati manusia, kita dapat
dengan jelas melihat bagaimana sikap apatis dan ketidakpedulian yang timbul dari
kesombongan itu sebenarnya makin memperdalam dan menguatkan penderitaan
orang lain.
Di era kapan pun, ada saja ruang bagi tumbuhnya sikap-sikap seperti fatalisme,
misalnya, yang melihat kemiskinan atau kondisi buruk lainnya sebagai nasib
seseorang yang sudah tak bisa diubah atau merupakan kegagalan pribadi orang itu,
atau semacam penyangkalan moralitas yang menolak tanggung jawab atas segala
kerusakan dan rasa sakit yang ditimpakan kepada orang lain. Respons Sakyamuni
terhadap sikap demikian adalah ajarannya bahwa kendati berbagai penderitaan
hidup itu tak terhindarkan, adalah mungkin untuk mengubah kehidupan seseorang
melalui pengembangan keseluruhan potensi dalam dirinya. Lebih jauh lagi, upaya
kita untuk berempati dan mendukung mereka yang berjuang dalam kesulitan, bisa
membantu kita menenun jaringan saling menguatkan, meningkatkan rasa aman
dan harapan yang kian meluas.
Fokus Buddhisme tidaklah terbatas pada penderitaan hidup yang tak terelakkan,
tapi juga mencakup realitas manusia yang menghadapi berbagai kesulitan dalam
masyarakat. Oleh karena itu, kita menemukan dalam kitab Buddhisme Mahayana
(kitab Sutra Sila Upasaka) dorongan untuk membangun sumur, menanam pohon
bebuahan, membangun saluran air, membantu para lansia, anak kecil, dan yang
lemah untuk menyeberangi sungai, serta menghibur orang-orang yang kehilangan
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tanah mereka.34 Hal ini mendorong kita untuk menyadari bahwa pada suatu saat
kita pun mungkin akan mengalami penderitaan yang menimpa orang lain—bahwa
tiada kebahagiaan yang hanya milik diri kita semata, tiada penderitaan yang terus
melanda orang lain saja—dan agar kita berjuang demi kesejahteraan, baik untuk
diri kita maupun orang lain. Di sini semangat inti Buddhisme diungkapkan.
Merasakan kesakitan dan penderitaan orang lain sebagai kesakitan dan
penderitaan diri sendiri, itulah persisnya sumber inspirasi filosofis yang melandasi
berbagai kegiatan SGI sebagai organisasi berbasis keyakinan alias FBO (Faith
Based Organization) dalam bekerja untuk mengatasi berbagai tantangan global
seperti persoalan-persoalan perdamaian dan hak asasi manusia, lingkungan dan
kemanusiaan.
Saya lihat dengan jelas adanya kesinambungan mendalam antara psikologi
yang diamati Sakyamuni—yakni pikiran bahwa penuaan atau penyakit itu tidak
relevan dengan diri sendiri yang kemudian memunculkan sikap dingin terhadap
kelompok orang itu—dengan fenomena yang dapat diamati sekarang ini ketika
orang-orang menganggap kemiskinan, kelaparan atau konflik yang dirasakan
orang lain sebagai hal yang tidak relevan dengan kehidupan mereka dan dengan
demikian mengabaikannya.
Hal ini mengingatkan kita pada kutipan berikut yang diambil dari dokumen hasil
Konferensi DPI/NGO yang saya sebutkan sebelumnya: “Kami masyarakat menolak
pilihan keliru antara nasionalisme dan globalisme.”35 Memang, pengejaran
nasionalisme–negara saya duluan–akan memperkuat kecenderungan ke arah
xenofobia, dan kemajuan globalisme yang hanya berfokus pada keuntungan akan
menciptakan dunia yang di dalamnya pihak yang kuat memangsa yang lemah.
Inilah sebabnya mengapa saya bersepakat bahwa era sekarang ini menuntut
semua negara bekerja sama untuk menerapkan pendekatan multilateralisme
yang berpusat pada manusia, suatu pendekatan yang berfokus pada perlindungan
orang-orang yang rentan terhadap ancaman dan tantangan serius.
Dalam sejarah upaya untuk mencapai keamanan, kita seringkali menemukan
gagasan bahwa bila tembok bentengnya kokoh, kita pun aman. Di masa kini,
ini berarti sepanjang kita tinggal dalam perbatasan negara yang dilindungi
kekuatan militer, keamanan kita pun terjamin. Namun dalam kenyataan, isu-isu
global seperti bencana akibat perubahan iklim adalah isu yang tidak mengenal
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Tiada kebahagiaan

perbatasan negara dan membutuhkan suatu
pendekatan baru.

Sebagai contohnya, di bulan Maret tahun
lalu, sebuah kerangka kerja yang tidak biasa,
Escazú Agreement (Kesepakatan Escazú),
kita semata, tiada
diadopsi oleh negara-negara Amerika Latin
penderitaan yang
dan Karibia untuk melindungi hak-hak
yang berkaitan dengan lingkungan. Wilayah
terus melanda orang
itu telah menderita dampak siklon tropis
lain saja.
dan peningkatan keasaman di laut. Selain
menguatkan kerja sama regional, kesepakatan
itu juga memuat kebijakan yang berpusat pada
manusia seperti perlindungan terhadap aktivis lingkungan dan memberi mandat
untuk memasukkan berbagai pandangan dalam membuat keputusan penting.

yang hanya milik diri

Upaya-upaya berskala global yang patut dicatat juga sedang dilakukan. Dua
tahun lalu, Program Lingkungan PBB memprakarsai Kampanye Laut Bersih
yang bertujuan untuk mengurangi plastik yang merupakan sumber utama sampah
laut. Saat ini, ada lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam kampanye ini, dan
panjang garis pantai gabungannya telah mencapai 60 persen dari total garis pantai
dunia.36 Dulu, melindungi garis pantai berarti kegiatan pertahanan militer, tetapi
kini mulai mengambil makna yang sama sekali baru: memandang melampaui
perbedaan-perbedaan nasional agar dapat melindungi lautan dan bekerja sama
untuk melestarikan keterpaduan lingkungan.
Bila meninjau sejarah, kita dapat melihat bahwa baik nasionalisme yang
membangkitkan xenofobia maupun globalisasi yang mengedepankan profit,
keduanya berakar pada imperialisme yang muncul sebagai kekuatan utama pada
paruh kedua abad sembilan belas.
Pada awal abad kedua puluh, dampak destruktif imperialisme dapat disaksikan
di seluruh dunia. Pada tahun 1903, Tsunesaburo Makiguchi (1871–1944),
pendiri Soka Gakkai, mendesakkan penghentian jenis kompetisi pertahanan
hidup yang mengedepankan keamanan dan kesejahteraan negara sendiri
dengan mengorbankan penduduk negara lain. Sebagai gantinya, ia mendesak
pengadopsian jenis persaingan kemanusiaan yang esensinya ia definisikan
30

sebagai “terlibat secara sadar dalam kehidupan kolektif” dengan memilih “untuk
melakukan sesuatu demi orang lain, karena dengan menciptakan manfaat bagi
orang lain, kita menciptakan manfaat buat kita sendiri.”37 Dunia kita saat ini
sangat membutuhkan orientasi semacam ini.
Melalui akumulasi pengalaman saling membantu dan kerja sama dalam
menanggapi krisis kemanusiaan dan persoalan lingkungan, kita dapat menguatkan
kepercayaan dan rasa aman yang dapat meredakan ketegangan dan konflik yang
muncul dari penyakit ketidakdamaian. Dengan demikian kita dapat mencari jalan
keluar dari perlombaan senjata sengit yang saat ini kita hadapi.
Di bulan September ini pertemuan puncak tentang iklim akan diselenggarakan
di Markas Besar PBB. Pertemuan ini akan menjadi peluang emas untuk
memajukan gerakan multilateralisme yang berpusat pada manusia dalam skala
global. Saya sungguh-sungguh menghimbau agar kesempatan ini digunakan
untuk mengidentifikasi bidang-bidang kolaborasi yang penting untuk melindungi
kehidupan dan martabat sesama manusia yang hidup di planet ini, untuk
mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pemanasan global
dan melanjutkan transformasi pemahaman kita tentang keamanan.
MENDORONG PARTISIPASI KAUM MUDA KE ARUS UTAMA
Tema ketiga dan terakhir tentang perlucutan senjata yang ingin saya bahas adalah
mendorong partisipasi kaum muda ke arus utama.
Di PBB, kata “pemuda” telah menjadi kata kunci di berbagai bidang. Yang
terutama adalah strategi Pemuda2030 (Youth2030 strategy) yang diluncurkan
September tahun lalu dengan tujuan pemberdayaan 1,8 miliar kaum muda di
dunia dan percepatan keterlibatan generasi muda dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Perkembangan yang sama juga dapat dilihat dalam bidang hak
asasi manusia ketika PBB menunjuk kaum muda sebagai fokus dari fase keempat
World Programme for Human Rights Education (Program Dunia untuk Pendidikan
Hak Asasi Manusia). Saya menyerukan penunjukan tersebut dalam proposal
saya tahun lalu dan berharap agar seluruh upaya dilakukan untuk memastikan
keberhasilan fase keempat ini.
Pentingnya peran pemuda dalam perlucutan senjata sudah jelas, sesuatu yang
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ditegaskan oleh Sekjen Guterres dalam Agenda Perlucutan Senjata. Fakta bahwa
dia memilih Universitas Jenewa ketimbang Markas Besar PBB atau tempat
diplomatik lainnya untuk meluncurkan agenda ini sungguh banyak maknanya.
Dan kaum muda seperti mahasiswa yang hadir di ruangan ini adalah
kekuatan yang paling penting untuk perubahan di dunia kita…… Saya
harap kalian akan menggunakan kekuatan dan koneksi yang dimiliki
masing-masing untuk membela sebuah dunia yang damai, bebas dari
senjata nuklir, dunia yang senjatanya dikendali dan diregulasi, dan
mengarahkan penggunaan sumber daya untuk menciptakan peluang
dan kesejahteraan bagi semua.38

UN Photo/ Mark Garten

Dia membahas isu senjata nuklir yang sudah lama merebuk dan risiko konflik yang
dipicu oleh perkembangan teknologi baru sebagai ancaman yang mengerikan bagi
masa depan para penyimaknya yang masih muda. Dia menyoroti serangan siber
sebagai isu yang paling mengkhawatirkan. Senjata siber dapat digunakan tidak
hanya untuk menyerang target militer, tetapi juga dapat menembus infrastruktur

Sekjen PBB António Guterres saat peluncuran Strategi Pemuda PBB di New York,
September 2018
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kritis dan melumpuhkan masyarakat secara menyeluruh. Senjata demikian
membawa risiko ancaman terhadap sejumlah besar warga sipil dan menimbulkan
kerusakan yang mengerikan.
Kompetisi senjata semacam itu mengancam proses kehidupan sehari-hari bahkan
pada saat tidak ada permusuhan aktif. Bukan sekadar ancaman fisik, juga bukan
hanya persoalan perdamaian dan kemanusiaan: kita juga harus mempertimbangkan
dampaknya pada bagaimana orang-orang menjalani kehidupan, terutama para
kaum muda. Karena skala dan isu kompetisi senjata itu begitu kompleks, ia
menumbuhkan suatu kepasrahan yang meluas, suatu perasaan bahwa kenyataan
tersebut di luar kekuatan kita untuk mengubahnya. Ini mungkin merupakan
dampaknya yang paling mendasar dan memprihatinkan.
Persoalan inilah yang mencemaskan Weizsäcker dan tercermin dalam seruannya
untuk mengatasi penyakit ketidakdamaian. Dia mengantisipasi dua jenis kritikan
terhadap pembelaannya bagi perdamaian yang dijamin secara kelembagaan.
Pertama adalah gagasan bahwa kita sudah berada dalam kondisi damai,
perdamaian yang dijamin oleh persenjataan dalam skala besar. Satunya lagi adalah
bahwa perang itu memang akan selalu ada karena itu adalah bagian dari watak
manusia. Weizsäcker menunjuk pada paradoks bahwa kedua kritikan itu kerap
kali disuarakan oleh orang yang sama, yang di satu sisi menekankan kita sudah
hidup dalam perdamaian, tetapi di sisi lain menganggap perdamaian sebagai
“pious wish” (keinginan saleh). Kontradiksi ini seringkali tidak diperhatikan oleh
pendukung argumen tersebut.
Menurut Weizsäcker, ketika mengkonfrontasi masalah sulit yang membutuhkan
fokus, reaksi psikologis manusia kerap kali justru adalah mencoba menghalaunya
dari kesadaran mereka. Kendati cara demikian kadang-kadang diperlukan untuk
keseimbangan mental, ia hampir tak dapat disebut sebagai respons terbaik ketika
kita harus membuat keputusan yang berdampak pada kelangsungan hidup. Cara
ini menghalangi kita untuk berpikir serius tentang apa yang diperlukan demi
menciptakan perdamaian, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai
tujuan itu.39
Setengah abad telah lewat sejak Weizsäcker menyampaikan pemikirannya ini,
tetapi hingga kini masih ada banyak orang di negara-negara bersenjata nuklir
dan yang bergantung pada senjata nuklir yang, meskipun tidak secara aktif
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Sikap menyerah pada
isu nuklir ini memiliki
efek yang merusak
berbagai fondasi
masyarakat dan masa
depan generasi muda.

mendukung kebijakan intimidasi nuklir, tapi
tetap menganggapnya sebagai kebutuhan
tak terelakkan untuk memelihara keamanan
nasional. Sepanjang perang nuklir tidak
meletus, tampaknya tidak ada masalah dengan
pikiran bahwa persenjataan berskala besar
bisa menjaga perdamaian sehingga ancaman
senjata nuklir dapat dikesampingkan. Tapi,
kenyataannya, sikap menyerah pada isu nuklir
ini memiliki efek yang merusak berbagai
fondasi masyarakat dan masa depan generasi
muda.

Bila strategi keamanan yang didasarkan pada intimidasi nuklir gagal dan perang
nuklir meletus, itu akan berakibat kehancuran yang mengerikan dan hilangnya
banyak nyawa di kedua pihak yang berperang. Namun, kerusakan yang diakibatkan
oleh teori intimidasi tidak hanya terbatas pada itu: bahkan bila senjata nuklir
tidak digunakan sekalipun, orang-orang masih saja akan dipaksa untuk hidup
dengan ancaman dan keberadaan nuklir yang tidak masuk akal itu, sementara
perlindungan terhadap rahasia pertahanan dan militer akan tetap diutamakan
dan tetap akan ada pembenaran untuk membatasi hak dan kebebasan rakyat
atas nama keamanan nasional. Ketika perasaan tak berdaya yang melanda itu
ditambahkan ke dalam kekacauan ini, maka akan tercipta suatu suasana di dalam
masyarakat bahwa boleh-boleh saja kita abaikan pelanggaran hak asasi manusia
dan menerimanya sebagai kejahatan yang diperlukan sepanjang tidak berdampak
secara langsung pada kehidupan diri sendiri. Bila sikap negatif berlebihan yang
muncul dari penyakit ketidakdamaian ini terus memberikan pengaruhnya, maka
kaum muda akan kehilangan peluang untuk mengembangkan kemanusiaan yang
sehat dan kaya.
Pada tahun 1260, Nichiren (1222–82), tokoh reformasi Buddhis di Jepang yang
mengembangkan pemahaman Buddhismenya berdasarkan kitab Sutra Bunga
Teratai dan yang mengungkapkan esensi ajaran Sakyamuni, menyampaikan
sebuah risalah berjudul “Perihal Menegakkan Ajaran Hakiki untuk Ketenteraman
Negeri” kepada otoritas politik tertinggi di masa itu. Di dalamnya, ia menunjuk
semacam kepasrahan yang meluas sebagai akar penyebab kekacauan yang
melanda masyarakat.
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Pada masa itu, rakyat Jepang mengalami penderitaan akibat bencana dan konflik
bersenjata yang berulang, dan banyak di antara mereka yang tenggelam dalam
perasaan apatis dan pasrah. Masyarakat secara menyeluruh dilanda filosofi
pesimistis yang justru melemahkan kemungkinan untuk mengatasi tantangan
lewat upaya sendiri, dan fokus dari kebanyakan orang hanya pada menjaga
perasaan tenteram dalam diri sendiri. Cara berpikir dan bertindak semacam itu
benar-benar bertentangan dengan ajaran yang menjiwai kitab Sutra Bunga Teratai
yang menyerukan kita untuk mempertahankan keyakinan kukuh terhadap potensi
yang ada di dalam diri setiap manusia, untuk berupaya demi mengembangkan dan
memekarkan potensi itu sepenuhnya, serta untuk membangun suatu masyarakat
yang seluruh warganya bersinar dengan keutuhan martabat mereka.
Risalah Nichiren ini menyerukan suatu kesungguhan dalam menghadapi
tantangan bagaimana menyalakan sinar harapan di dalam hati orang-orang
yang sedang menderita karena bencana berulang, dan bagaimana mengerahkan
perubahan sosial untuk mencegah perang dan konflik internal. Ia kemudian
menekankan perlunya mencabut akar penyebab penyakit pasrah yang tersembunyi
di dalam strata terdalam masyarakat yang melanda kita semua: “Ketimbang
mempersembahkan sepuluh ribu doa untuk pemulihan, lebih baik cabut saja satu
keburukan ini.”40 Risalahnya menyerukan kepada kita untuk menolak sikap pasrah
dalam menghadapi penyakit sosial yang serius, dan sebaliknya mengerahkan
kapasitas batin masing-masing untuk bersama-sama bertindak sebagai agen
perubahan yang proaktif dan yang menularkan sikap pantang menyerah ini dalam
mengatasi tantangan zaman.
Sejak masa pendiri dan presiden kedua Soka Gakkai, Bapak Makiguchi dan Bapak
Toda, kami telah sepenuhnya mewarisi semangat Nichiren dan menganggap
misi kami dalam masyarakat sebagai pembangun solidaritas aksi rakyat yang
didedikasikan untuk melenyapkan kesengsaraan dari muka Bumi.
Saat menganalisa perspektif Sakyamuni tentang sifat penderitaan yang merupakan
pemikiran penting dalam Buddhisme, filsuf Karl Jaspers (1883–1969) menyatakan
bahwa perspektif itu sedikit pun tidak memuat pesimisme.41 Di bagian lain,
Jaspers menjelajahi cara untuk mengatasi rasa tidak berdaya. Dia menggunakan
istilah “situasi batas” (Jm. Grenzsituation) untuk menggambarkan realitas tak
terelakkan yang dihadapi individu. Jaspers menegaskan bahwa satu-satunya cara
untuk menghindari “situasi batas” dalam kehidupan kita saat ini adalah menutup
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mata terhadapnya, tetapi menutup
mata juga berarti menutup diri dari
potensi yang ada dalam diri kita.42
Di sini, saya ingin fokus pada
wawasan Jaspers bahwa “situasi
batas” itu adalah situasi yang
konkret dan khusus bagi kita
masing-masing dan bahwa situasi
inilah
yang
memungkinkan
kita menemukan jalan menuju
terobosan. Dengan kata lain, kita
memanggul beban unik dalam
hidup yang dicerminkan melalui
ciri khas kelahiran atau lingkungan
masing-masing, dan batasanbatasan inilah yang mempersempit
kondisi kita di dalam kehidupan.
Namun, ketika kita mengenali
“situasi batas” kita dan bertekad
untuk melampauinya, maka situasi
diri kita yang sempit dan yang tidak
Tsunesaburo Makiguchi (duduk) dan Josei Toda, 1930 dapat digantikan oleh siapa pun itu,
dapat diubah menjadi kedalaman
yang memungkinkan kita menjalani hidup dengan diri sejati.
Jaspers menyatakan bahwa “dalam situasi batas demikian tidak ada solusi objektif
untuk selamanya; yang ada hanya solusi historis untuk saat ini.”43 Itulah yang
melahirkan nilai tersendiri dari setiap tindakan kita—tindakan yang hanya dapat
dilakukan oleh kita.
Boleh dikatakan bahwa seruan Jaspers ini menggambarkan pendekatan yang
telah mendorong saya memasuki kiprah untuk membuka jalur perdamaian dan
kehidupan bersama sejak era Perang Dingin. Pada tahun 1974, saat meningkatnya
ketegangan Perang Dingin, saya melakukan kunjungan pertama saya ke Tiongkok
dan Uni Soviet. Waktu itu saya mendapat kritikan dari orang-orang yang ingin
tahu mengapa seorang yang beriman pergi berkunjung ke negara-negara yang
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ideologi resminya menolak agama. Namun bagi saya, justru karena sebagai
seorang beriman yang berhasrat kuat untuk mewujudkan perdamaian, saya ingin
meletakkan landasan persahabatan dan pertukaran, dan itulah yang membuat
saya merasa bahwa saya tidak bisa menolak undangan yang disampaikan kepada
saya, masing-masing dari Asosiasi Persahabatan Tiongkok–Jepang dan dari M.V.
Lomonosov Moscow State University.
Sudah tentu saya tidak memiliki rencana atau metode sempurna apa pun yang
menjamin kesuksesan. Alih-alih, saya sungguh-sungguh merangkul setiap
perjumpaan dan dialog sebagai kondisi unik yang mungkin hanya berlangsung
sekali itu saja, dan menciptakan peluang bagi pertukaran pendidikan dan budaya
selangkah demi selangkah.
Setelah berakhirnya Perang Dingin, yakin bahwa tidak ada negara atau orang
yang boleh terkucilkan, saya pergi ke Kuba, negara yang hubungannya dengan
Amerika Serikat saat itu berada di titik terendah; ke Kolombia, negara yang
menghadapi masalah terorisme parah, dan ke beberapa tempat lainnya. Menolak
untuk menyerah pada rasa tak berdaya atau pasrah, dan yakin bahwa status saya
yang bukan dari pemerintahan tapi seorang beriman justru dapat membuka jalan
tindakan yang unik, saya pun melakukan perjalanan ke tempat-tempat itu. Dengan
semangat yang serupa, saya terus menulis proposal tahunan untuk perdamaian dan
perlucutan senjata selama tiga puluh lima tahun terakhir ini dan telah mengambil
berbagai tindakan untuk memperluas solidaritas masyarakat sipil.
Kini ketika tujuan perjanjian pelarangan senjata nuklir yang telah lama diupayakan
telah tercapai, saya ingin berbicara kepada kaum muda di dunia berdasarkan
pengalaman saya sendiri: Anda masing-masing adalah pemilik kehidupan yang
diberkati dengan martabat dan kemungkinan tanpa batas; kendati berbagai
kenyataan masyarakat internasional tampak parah dan seakan tak dapat diubah,
tidak perlu bagi kalian untuk menerima dan menyerah padanya, baik sekarang
maupun di masa depan.
Pada bulan Juni tahun lalu, saya dan aktivis hak asasi manusia dari Argentina,
Adolfo Pérez Esquivel, telah mengeluarkan seruan bersama kepada kaum
muda berdasarkan pada keyakinan kami bahwa sesungguhnya mungkin untuk
menciptakan suatu dunia yang berbeda.
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Kehidupan dan martabat puluhan juta manusia telah dirampas oleh
perang dan konflik bersenjata, kelaparan, kekerasan sosial dan
struktural. Kita harus menyatukan tangan, pikiran, dan hati kita dalam
solidaritas terhadap pihak-pihak yang paling rentan agar kita dapat
memulihkan situasi yang mengenaskan ini.44
Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir alias ICAN
menawarkan suatu model yang berkaitan dengan hal ini. ICAN telah mengerahkan
semangat dan kreativitas yang tinggi dari kaum muda dalam mendukung
diadopsinya TPNW, dan upayanya itu telah diakui dengan penganugerahan
Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2017.
Upaya SGI sendiri sebagai mitra internasional ICAN sejak awal juga telah
digerakkan oleh kaum muda. Pada tahun 2007, SGI meluncurkan program
Dekade Rakyat untuk Penghapusan Nuklir (People’s Decade for Nuclear
Abolition). Anggota generasi muda kami di Jepang telah mengumpulkan 5,12 juta
tanda tangan yang menyerukan sebuah dunia tanpa senjata nuklir. Di Italia, para
anggota generasi muda mengadakan kerja sama dengan Kampanye Senzatomica
yang menyelenggarakan pameran untuk meningkatkan kesadaran di lebih
dari 70 kota negara itu. Anggota-anggota mahasiswa di Amerika Serikat telah
meluncurkan gerakan Our New Clear Future (Masa Depan Kita Yang Bersih),
suatu gerakan untuk meningkatkan dialog dan penegakan konsensus menuju
abolisi senjata nuklir di tahun 2030, dengan berbagai aktivitas yang diadakan di
kampus-kampus universitas secara nasional.
Beberapa aktivitas itu dimuat dalam laporan yang disampaikan oleh SGI
tahun lalu sebagai sumbangan kepada Studi Kemajuan PBB tentang Pemuda,
Perdamaian dan Keamanan, sebuah mandat dari Resolusi Dewan Keamanan
2250 yang diadopsi pada tahun 2015. Resolusi ini meminta Sekjen PBB untuk
melakukan kajian mengenai “sumbangsih positif kaum muda terhadap proses
perdamaian dan resolusi konflik”45 dan meminta agar hasilnya diberikan kepada
Dewan Keamanan dan semua negara anggota. Kontribusi para anggota generasi
muda SGI dirujuk dalam Studi Kemajuan tersebut. Laporan yang diajukan oleh
generasi muda SGI menggarisbawahi Dekade Rakyat untuk Penghapusan Nuklir
dan memberikan analisis berikut: “Sesungguhnya, melibatkan kaum muda
tampaknya telah menimbulkan efek riak hingga menjangkau orang-orang yang
tidak menyadari masalah ini, dan memberi semangat lebih besar lagi kepada
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mereka yang sudah terlibat.”46
Membangkitkan dan saling menguatkan hasrat untuk berubah dari dalam—
di dalam kapasitas untuk menciptakan resonansi antara satu jiwa dengan jiwa
lainnya inilah terdapat esensi kepemudaan.
Seraya menelusuri tugas-tugas yang terbentang di depan–mempercepat
pemberlakuan TPNW, dan lebih dari itu, mendorong partisipasi negara-negara
yang memiliki senjata nuklir dan yang bergantung pada senjata nuklir ke arah
penghapusan senjata nuklir—jelas terlihat bahwa dalam upaya membangkitkan
dan mempertahankan minat dan dukungan publik secara global, pelibatan kaum
muda adalah mutlak diperlukan.
Saya sangat yakin bahwa kunci pencapaian perlucutan senjata di tiga bidang
tematis yang sudah saya paparkan di sini terletak pada kekuatan inspirasi bersama
di antara kaum muda.
SAHABAT TPNW
Selanjutnya, saya ingin menawarkan lima proposal yang terdiri dari langkahlangkah konkret untuk membantu mengatasi masalah mendesak terkait
perdamaian dan perlucutan senjata, dan untuk meningkatkan upaya pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias SDGs secara bermakna.
Yang pertama berkaitan dengan percepatan pemberlakuan TPNW dan perluasan
jumlah negara peserta. Sejak diadopsi pada bulan Juli 2017, TPNW telah
ditandatangani oleh 70 negara, atau lebih dari sepertiga negara anggota PBB;
dan sejauh ini 20 negara telah mengesahkannya. Dibutuhkan pengesahan oleh
50 negara untuk memberlakukannya, dan proses pengesahannya telah berjalan
dengan stabil, sebanding dengan proses pengesahan Konvensi Senjata Kimia dan
Konvensi Senjata Biologi.
Selain itu, perlu dicatat bahwa hampir 80 persen negara-negara di dunia, termasuk
yang belum menjadi negara peserta TPNW, telah menerapkan kebijakan keamanan
negara mereka sesuai dengan pelarangan yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian
itu. Menurut organisasi Norwegian People’s Aid, salah satu mitra ICAN, sudah ada
155 negara yang mematuhi larangan untuk mengembangkan, menguji, membuat,
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memanufaktur, memperoleh, memiliki, menimbun, mengalihkan, menerima
pengalihan, menggunakan, mengancam untuk menggunakan, mengizinkan
penempatan, pemasangan atau pengerahan senjata nuklir, dan membantu atau
menerima bantuan untuk terlibat dalam aktivitas yang dilarang dalam Perjanjian
tersebut.47
Dengan kata lain, mayoritas negara-negara di dunia, termasuk yang tidak
berpaut pada TPNW saat ini, telah menegakkan kebijakan keamanan negara
yang tidak bergantung pada senjata nuklir. Ini menandakan penerimaan mereka
terhadap norma-norma intinya. Sangatlah penting untuk mencapai pemberlakuan
Perjanjian ini dan memperluas cakupan pengesahannya sehingga norma-norma
pelarangan senjata nuklir ini menjadi benar-benar universal.
Pada saat bersamaan, ada yang berpendapat bahwa TPNW dapat memperdalam
perpecahan dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau perjanjian untuk
tidak memperbanyak senjata nuklir (NPT), yang merupakan kunci kerangka
kerja internasional untuk penghapusan senjata nuklir. Namun sesungguhnya,
tujuan kedua perjanjian itu pada intinya adalah sama, dan TPNW tidak mungkin
melemahkan NPT. Alih-alih, kita harus melihat fakta bahwa TPNW dapat
menghembuskan napas baru ke dalam kewajiban untuk melakukan negosiasi
kepatuhan terhadap penghapusan senjata nuklir sebagaimana yang diatur dalam
Pasal VI NPT.
Di sini saya ingin mengusulkan pembentukan sekelompok negara yang berpikiran
sama untuk memperdalam dan memperluas perdebatan yang telah berkembang
selama proses menjelang adopsi TPNW, dengan tujuan memperluas partisipasi
dalam Perjanjian tersebut. Kelompok ini dapat dinamakan Sahabat TPNW yang
meniru model Sahabat CTBT (Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba
Nuklir), sebuah kelompok yang bekerja untuk pemberlakuan perjanjian itu. Sejak
dimulai di Jepang, Australia, dan Belanda pada tahun 2002, Sahabat CTBT telah
menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri dua tahun sekali. Sebanyak 70
negara telah berpartisipasi dalam pertemuan yang kesembilan tahun lalu.48
Perlu ditekankan bahwa para peserta pertemuan setingkat menteri itu mencakup
negara-negara bersenjata nuklir dan yang bergantung pada nuklir, serta negaranegara tanpa senjata nuklir. Terlepas dari status apakah sudah atau pun belum
menandatangani perjanjian itu, banyak negara yang ikut berpartisipasi. Sejumlah
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pemerintahan telah meratifikasi CTBT setelah mereka menghadiri pertemuan
setingkat menteri tersebut, dan ada juga negara-negara yang berpartisipasi dalam
pertemuan tingkat menteri tersebut setelah meratifikasinya, yang kemudian
mendorong Negara-negara Lampiran Dua untuk meratifikasinya pula.
Kendati Amerika Serikat belum meratifikasinya, namun Sekretaris Negara saat
itu, John Kerry, dan mantan Menteri Pertahanan, William Perry, telah menghadiri
pertemuan tingkat menteri tersebut. Menteri Perry pernah mendapatkan pelajaran
penting menyangkut senjata nuklir, termasuk ancaman kedaruratan palsu
peluncuran ICBM Uni Soviet pada tahun 1970-an. Berpijak dari pengalamanpengalaman Sahabat CTBT, kelompok serupa yang difokuskan pada TPNW
dapat menjadi semacam forum untuk dialog berkelanjutan di antara berbagai
pandangan berseberangan mengenai Perjanjian itu.
Saya ingin mendesak Jepang agar berpartisipasi dalam kelompok semacam itu.
Saya secara konsisten telah menyerukan kepada Jepang, sebagai satu-satunya
negara yang pernah mengalami serangan nuklir pada masa perang, untuk
mendukung dan meratifikasi TPNW. Dengan berperan penting dalam gerakan
Sahabat CTBT, Jepang harus bekerja sama dalam pembentukan Sahabat TPNW
dan mendorong negara-negara yang bergantung pada nuklir untuk berpartisipasi
dalam dialognya, walaupun Jepang masih harus mengatasi berbagai kendalanya
untuk memenuhi Perjanjian itu.
TPNW mensyaratkan bahwa pertemuan pertama negara-negara pihak
diselenggarakan dalam waktu setahun setelah pemberlakuannya. Saya pikir bahwa
Sahabat TPNW harus diluncurkan sebelum pertemuan ini untuk membangun
NEGARA-NEGARA LAMPIRAN DUA
Lampiran Dua dari Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba Nuklir yang
dibuka untuk ditandatangani pada September 1996, terdiri dari 44 negara
yang tandatangan dan ratifikasinya dibutuhkan untuk pemberlakuan
Perjanjian tersebut. Dari jumlah itu, 36 negara telah menandatangani
dan meratifikasinya. Kini, lima dari Negara-negara Lampiran Dua telah
menandatangani tetapi masih belum meratifikasi Perjanjian ini: Tiongkok,
Mesir, Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dan 3 lainnya—Korea Utara, India
dan Pakistan—belum menandatangani dan meratifikasinya.
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sebuah wadah dialog yang terbuka bagi semua negara sehingga dapat memberikan
sumbangan penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dalam Perjanjian
tersebut. Karena Jepang telah menyatakan keinginannya untuk bertindak sebagai
jembatan di antara negara-negara bersenjata nuklir dan negara-negara tanpa
senjata nuklir, masuk akal jika Jepang mengambil inisiatif untuk menciptakan
wadah bagi dialog semacam itu.
Pada tahap akhir negosiasi TPNW, Jepang telah mengumumkan pembentukan
suatu Kelompok Orang-orang Terkemuka untuk Kemajuan Substansial Perlucutan
Senjata Nuklir (Group of Eminent Persons for Substantive Advancement of
Nuclear Disarmament). Baru-baru ini kelompok tersebut telah mengeluarkan
rekomendasi berdasarkan diskusi di antara para ahli dari negara-negara bersenjata
nuklir dan negara-negara yang bergantung pada nuklir, serta negara-negara tanpa
senjata nuklir:
Kebuntuan atas perlucutan senjata nuklir tidak dapat dipertahankan…
Masyarakat internasional harus segera bergerak untuk mempersempit
dan akhirnya menyelesaikan perbedaan... Kendati memiliki
pandangan-pandangan yang berbeda, semua pihak dapat bekerja sama
untuk mengurangi bahaya nuklir.49
Jepang harus mendukung upaya gerakan Sahabat TPNW, mengingat wawasan
yang ditawarkan ke Kelompok Orang-orang Terkemuka dan bekerja sama dengan
negara-negara lain seperti Austria, yang telah mengajukan diri untuk menjadi
tuan rumah pertemuan pertama negara-negara pihak. Saya berharap kelompok
ini akan secara aktif menciptakan tempat untuk dialog di antara dan antara
negara-negara bersenjata nuklir dan negara-negara tanpa senjata nuklir untuk
berkoordinasi dengan organisasi yang berkontribusi pada adopsi TPNW seperti
ICRC, ICAN dan Walikota untuk Perdamaian.
Berbagai inisiatif baru telah muncul dari masyarakat sipil untuk membentuk
dukungan bagi TPNW. Misalnya pada November lalu, ICAN meluncurkan
kampanye barunya, The Cities Appeal (Seruan Kota-Kota). Kota-kota di Amerika
dan di Inggris, negara-negara bersenjata nuklir, dan di Kanada, Australia dan
Spanyol, negara-negara yang bergantung pada nuklir, sudah bergabung dalam
seruan itu. Melalui inisiatif ini, ICAN menargetkan untuk meluaskan solidaritas
di antara pemerintahan yang mendukung TPNW seraya memungkinkan warga
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secara individu terlibat secara proaktif. Dengan menggunakan media sosial
dan tagar #ICANSave, orang-orang dapat berbagi keyakinannya bahwa mereka
memiliki hak untuk hidup di dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir.
Sementara itu, organisasi Walikota untuk Perdamaian, suatu jaringan yang terdiri
dari 7.701 kota di 163 negara di seluruh dunia, menyerukan seluruh negara untuk
bergabung dengan Perjanjian ini.50
Dalam proposal tahun lalu, saya menyarankan pembuatan sebuah peta dunia
yang menunjukkan kota-kota pendukung TPNW. Saya menekankan nilai untuk
membuat jelas keinginan warga global yang menolak untuk menerima kondisi
yang masih memungkinkan terjadinya perang nuklir, sebagai suatu cara untuk
menggerakkan dunia secara menyeluruh ke arah denuklirisasi.
SGI meluncurkan Dekade Rakyat untuk Penghapusan Nuklir (People’s Decade
for Nuclear Abolition) kedua tahun lalu, sebagai kelanjutan dari gerakan dekade
pertama yang berakhir pada 2017 dengan diadopsinya TPNW. Dekade kedua
ini difokuskan pada perluasan dukungan global terhadap Perjanjian itu dan
menyiapkan jalan ke arah dunia yang bebas dari senjata nuklir, dan kami akan
terus bekerja dengan para mitra yang berpikiran sama untuk mencapai tujuan ini.

DEKADE RAKYAT UNTUK PENGHAPUSAN NUKLIR KEDUA
Diluncurkan pada 2018 oleh SGI setelah berakhirnya Dekade pertama yang
diluncurkan pada September 2007, Dekade Rakyat untuk Penghapusan
Nuklir Kedua mempromosikan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir alias TPNW
(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) dengan tujuan mempercepat
pemberlakuan Perjanjian ini, yakni ratifikasi oleh 50 negara. Bekerja sama
dengan berbagai gerakan antinuklir internasional, kampanye yang dipimpin
oleh SGI ini berfokus pada peningkatan kesadaran, pendidikan perdamaian,
dan penghapusan senjata. Jaringan global SGI terdiri dari orang-orang
dengan latar belakang berbeda dan memberikan panggung khususnya
kepada kaum muda untuk berperan penting ke arah tujuan penghapusan
senjata nuklir.
Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat:
https://peoplesdecade2.wixsite.com/nuclear-abolition/about
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SIDANG KHUSUS KEEMPAT MAJELIS UMUM PBB
Proposal kedua saya berkenaan dengan langkah-langkah untuk memajukan
perlucutan senjata nuklir.
Tahun 2020 akan menjadi tahun ke 50 pemberlakuan NPT yang mendahului
TPNW dalam menyatakan tujuan perlucutan senjata nuklir secara total dan
penetapan kewajiban untuk bernegosiasi ke arah tujuan itu. Kini, NPT dianggap
sebagai instrumen paling universal dalam hukum internasional sehubungan
dengan perlucutan senjata, dengan keanggotaan sebanyak 191 negara. Namun
pada tahap awal negosiasi, ada kekhawatiran bahwa kepatuhan hanya akan datang
dari pihak negara-negara tanpa senjata nuklir.
Sadar akan potensi mengerikan dari perang nuklir oleh Krisis Rudal Kuba tahun
1962, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengusulkan sebuah rancangan naskah
perjanjian untuk mencegah perbanyakan di luar lima negara yang memiliki
senjata nuklir pada saat itu. Namun, naskah itu tidak memasukkan ketentuan
untuk perlucutan senjata. Dalam proses negosiasi berikutnya, Pasal VI—suatu
komitmen dari negara-negara bersenjata nuklir untuk melakukan negosiasi
dengan itikad baik menuju tujuan perlucutan senjata nuklir secara total—
dimasukkan untuk mencerminkan posisi negara-negara tanpa senjata nuklir.
Dengan kata lain, adalah karena desakan kuat dari negara-negara bersenjata nuklir
untuk menghentikan perbanyakan senjata nuklir dan keinginan negara-negara
tanpa senjata nuklir untuk mengakomodasi niat tersebut, serta percaya pada
komitmen mereka untuk perlucutan senjata nuklir yang akhirnya memungkinkan
pembentukan skema awal NPT.
Separuh abad kemudian, bahkan setelah penurunan dari tingkat puncaknya
semasa Perang Dingin, ditaksir masih ada sekitar 14.465 senjata nuklir di dunia
saat ini.51 Hingga kini, seluruh pengurangan senjata nuklir telah dihasilkan
lewat kesepakatan perlucutan bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia: belum
ada satu pun hulu ledak nuklir yang tersingkirkan sebagai hasil dari perjanjian
multilateral. Dan ditinjau dari segi kemampuan dan bukan jumlah, modernisasi
sistem senjata yang terus berlanjut, sesungguhnya menunjukkan kecenderungan
ke arah peningkatan.
Di sini saya teringat akan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Carl Friedrich
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von Weizsäcker dalam ceramahnya pada bulan Juli 1967, tak lama menjelang
negosiasi NPT dimulai. Dia menegaskan bahwa dengan segala kekurangan yang
ada, bila sudah diberlakukan nantinya, kesepakatan perlucutan senjata nuklir
dapat mencegah perkembangan bahaya-bahaya baru dan membantu negaranegara belajar untuk bekerja sama. Namun, “kesepakatan itu tidak melenyapkan
gudang-gudang amunisi yang ada, dan itu saja sudah meneguhkan status quo
dengan seluruh masalah bawaan yang belum terselesaikan.”52
Memang benar bahwa NPT mencegah skenario terburuk yang digambarkan oleh
Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (1917–63) seusai Krisis Rudal Kuba
di sebuah dunia dengan 25 negara yang bersenjata nuklir. Namun, dari perspektif
perlucutan senjata nuklir, NPT cenderung memperkuat status quo beserta seluruh
isu yang belum terselesaikan, seperti yang telah diperingatkan oleh Weizsäcker.
Kita perlu mengingat fakta bahwa adalah karena penegasan kembali pada Pasal
VI tentang komitmen perlucutan senjata nuklir yang kemudian memungkinkan
perpanjangan Perjanjian tanpa batas pada tahun 1995, setelah berakhirnya
Perang Dingin. Dokumen akhir dari konferensi yang memutuskan hal tersebut
menyatakan, “Upaya sehubungan dengan perlucutan senjata nuklir seperti yang
diatur dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir alias NPT dengan demikian
harus dipenuhi dengan penuh tekad.”53 Ini menunjukkan dengan jelas bahwa
perpanjangan itu bukan tanpa syarat. Dan memang, empat Konferensi Tinjauan
yang berlangsung antara tahun 2000 dan 2015 ditandai dengan berbagai seruan
untuk memenuhi kewajiban Pasal VI ini.
Pada Konferensi Tinjauan NPT 2020 yang akan menandai peringatan ke 50
sejak pemberlakuannya, negara-negara pihak harus terus memelihara kondisi
dan motivasi yang melahirkan Perjanjian itu dan memfokuskan upaya mereka
pada komitmen terhadap Pasal VI sewaktu mereka mengupayakan pencairan
kebuntuan yang sudah begitu lama.
Di sini, saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari negara-negara Skandinavia
di Komite Persiapan untuk Konferensi Tinjauan NPT 2020 yang diselenggarakan
pada bulan April 2018. Dengan menekankan pada konfrontasi Amerika Serikat dan
Rusia yang sedang berlangsung mengenai Perjanjian INF, pernyataan itu berbunyi:
“Kita harus menyatukan kekuatan untuk memelihara dan menguatkan relevansi
[NPT] dan menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat melemahkannya.”54
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Belum ada satu pun
hulu ledak nuklir
yang tersingkirkan
sebagai hasil
dari perjanjian
multilateral.

Pernyataan itu juga mendesak negara-negara
untuk berfokus pada apa yang menyatukan
mereka dan mengarahkan perhatian mereka pada
konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat apabila
senjata nuklir digunakan, kekhawatiran serupa
yang ditegaskan dalam Konferensi Tinjauan
NPT 2010. Adalah penting bahwa, selain
Finlandia dan Swedia, para penandatangan juga
mencakup Denmark, Norwegia dan Islandia,
yakni negara-negara anggota NATO (Pakta
Pertahanan Atlantik Utara) yang bergantung
pada nuklir.

Pada konferensi tahunan NATO mengenai Senjata Pemusnah Massal,
Pengendalian Senjata, Perlucutan Senjata dan Larangan Perbanyakan Senjata yang
dilangsungkan Oktober lalu, perwakilan dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan
Perlucutan Senjata, Izumi Nakamitsu, mengusulkan agar diadakan pertemuan
setingkat menteri pada awal Konferensi Tinjauan 2020 untuk mengadopsi
deklarasi politik. Saya sangat mendukung usulan ini karena deklarasi seperti itu
akan menegaskan kembali apa yang sudah menyatukan kita melalui NPT.
Pembukaan NPT menekankan perlunya melakukan segala upaya untuk
menghindari bahaya perang nuklir dan pentingnya menguatkan rasa percaya di
antara negara-negara agar dapat “memfasilitasi penghentian pembuatan senjata
nuklir, pemusnahan semua timbunan yang ada, dan pengosongan senjata nuklir
dari gudang penyimpanan senjata serta cara-cara pengangkutannya.”55 Pertemuan
setingkat menteri ini harus menegaskan semangat pembukaan NPT dan
mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang berbagai risiko kemanusiaan
yang dahsyat dari penggunaannya. Pertemuan itu harus mendeklarasikan lebih
jauh suatu janji tegas untuk mengambil langkah nyata dalam memajukan gerakan
perlucutan senjata nuklir pada peringatan ke 50 tahun pemberlakuan NPT.
Saya juga ingin mengusulkan agar dokumen akhir Konferensi Tinjauan NPT
2020 memasukkan suatu rekomendasi untuk mendirikan suatu kelompok kerja
terbuka PBB yang mendiskusikan langkah-langkah konkret pengurangan peran
senjata nuklir dalam doktrin keamanan, menandai suatu pergeseran yang jelas
ke arah perlucutan senjata nuklir. Senjata nuklir belum pernah digunakan lagi
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sejak pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, dan negara-negara
bersenjata nuklir, negara-negara anggota NATO, dan yang lainnya telah mulai
mengakui bahwa kemanfaatannya secara militer kian menurun. Bahkan selama
Perang Dingin juga dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada pemenang dalam
perang nuklir. Dengan meningkatnya kesadaran akan ketiadaan manfaat militer
itu, lalu alasan apa yang dapat membenarkan doktrin keamanan tetap bergantung
pada nuklir?
Weizsäcker memperingatkan bahwa memiliki bom atom dengan tujuan
mengintimidasi, meski seraya berharapan bom itu tak akan pernah digunakan,
sama saja dengan menari di tepi jurang.56 Namun kita terus saja melakukannya
hingga kini. Dengan hulu ledak nuklir pada status siaga yang siap diluncurkan
kapan saja, bahkan dalam keadaan tanpa permusuhan sengit. Artinya kita tak akan
pernah bebas dari ketakutan akan ledakan tak disengaja. Kerapuhan dan bahaya
dari intimidasi nuklir ini memaksa kita untuk hidup dalam kerentanan yang tiada
henti. Inilah saatnya kita membuat keputusan kolektif untuk memadamkan api
yang melahap “rumah yang sedang terbakar,” meminjam parabel dari kitab Sutra
Bunga Teratai yang saya rujuk sebelumnya. Ini berarti menghapuskan kerapuhan
dan bahaya utama dari intimidasi nuklir, dan untuk mencapainya, saya mendesak
seluruh negara yang bersenjata nuklir untuk memprioritaskan langkah-langkah
pengurangan peran senjata nuklir dalam doktrin keamanan mereka.
Penghapusan hulu ledak nuklir dari status siaga tinggi adalah hal yang sangat
mendesak dan juga dapat dilaksanakan dengan persiapan yang relatif mudah.
Ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1991 oleh Presiden Amerika Serikat
George H. W. Bush (1924–2018) dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev
sewaktu mereka bekerja sama untuk mengakhiri Perang Dingin. Presiden Bush
memerintahkan seluruh pengebom strategis, 450 Minuteman II ICBM, dan 10
kapal selam nuklir yang membawa SLBM dimatikan status siaganya. Sebagai
respons, Presiden Gorbachev memerintahkan sekitar 500 rudal luncur-darat dan 6
kapal selam nuklir ditarik dari angkatan bersenjata. Seluruh proses itu dilakukan
dalam hitungan hari.
Seperti yang sudah jelas dalam contoh kejadian ini, melepaskan status siaga
senjata nuklir dapat langsung dilakukan melalui keputusan politik pihak negara
yang bersenjata nuklir. Diskusi tentang proses penghapusan bertahap dapat
berlangsung di kelompok kerja terbuka PBB mengenai pengurangan peran
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Inilah saatnya kita
membuat keputusan

senjata nuklir yang diikuti oleh negara-negara
yang bergantung pada nuklir dan negara-negara
tanpa senjata nuklir.

Kini risiko menjadi sasaran serangan nuklir
oleh negara lain sudah berkurang ketimbang
di era Perang Dingin. Kekhawatiran yang
memadamkan
paling meluas adalah ancaman ledakan nuklir
tanpa sengaja akibat keteledoran manusia.
api yang melahap
Suatu resolusi yang diadopsi bulan lalu oleh
“rumah yang
Majelis Umum PBB untuk menurunkan
kesiapan operasional sistem senjata nuklir
sedang terbakar.”
telah mendapatkan dukungan dari 175 negara.
Akan menjadi sangat berarti bagi negaranegara bersenjata nuklir untuk membangun
dukungan internasional yang luas ini dengan mengambil langkah berani, yakni
menghilangkan status siaga tinggi persenjataan nuklir mereka. Pengurangan risiko
nuklir semacam itu, atau “perlucutan horizontal” (horizontal disarmament), yang
dipadukan dengan upaya mengurangi jumlah senjata dari arsenal nuklir, atau
“perlucutan vertikal” (vertical disarmament), merupakan unsur penting dalam
memenuhi komitmen Pasal VI.

kolektif untuk

Di sini, saya ingin mengusulkan agar sidang khusus keempat Majelis Umum
PBB untuk perlucutan senjata (SSOD-IV) diadakan pada tahun 2021 sebagai
tindak lanjut Konferensi Tinjauan NPT 2020. Sidang ini perlu mengonfirmasi
ulang kewajiban untuk negosiasi perlucutan senjata multilateral dan menetapkan
tujuan dasar pengurangan besar dalam persenjataan nuklir serta membekukan
usaha modernisasi senjata-senjata itu. Sidang ini juga harus memulai negosiasi
perlucutan senjata multilateral menuju Konferensi Tinjauan NPT 2025.
Mencapai konsensus mengenai perlucutan senjata tidak pernah mudah. Bahkan,
ketika sidang khusus pertama (SSOD-I) diselenggarakan pada tahun 1978,
negosiasi-negosiasi demikian terbukti alot kendati dituntut oleh banyak negara.
Negara-negara itu menyatakan berbagai opini mereka mengenai rancangan
perjanjian, menggunakan tanda kurung untuk menunjukkan bahasa yang
masih diperdebatkan. Tidak ada konsensus yang dicapai dan tidak ada resolusi
yang diadopsi sebelum hal-hal itu diselesaikan. Ketika gilirannya jatuh ke
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mantan Menteri Luar Negeri Meksiko, Alfonso García Robles (1911–91), dia
menyatukan berbagai pandangan dan menyelaraskan berbagai ketidaksepakatan.
Dia menyampaikan pandangannya di konferensi itu sebagai berikut:
Saya akan mengusulkan kepada seluruh perwakilan agar kita membuat
semacam kesepakatan antar pria di sini bahwa paragraf yang telah
melewati negosiasi panjang dan sengit, dan yang telah dilepaskan dari
tanda kurungnya, tidak boleh diberikan tanda kurung kembali kecuali
ada kondisi luar biasa penting yang membuat tanda kurung mutlak
diperlukan; jika tidak, saya sangat khawatir kita akan terperangkap
dalam situasi yang mirip dengan istri setia Ulysses dalam mitologi
Yunani, yang berhari-hari menenun dan bermalam-malam mengurai
apa yang sudah dia tenun.57
Berkat upaya García Robles yang kelak mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian,
seluruh naskah yang dipertikaikan itu tuntas, seluruh tanda kurung dihilangkan,
dan dokumen final akhirnya diadopsi secara aklamasi. Dokumen ini masih
dianggap sebagai fondasi untuk upaya perlucutan senjata. Saya berharap agar
pada sidang khusus keempat ini, seluruh negara akan mengikuti teladannya, baik
dalam komitmen yang tulus maupun kesiapan yang sungguh-sungguh untuk
mengkompromikan pencapaian konsensus perlucutan senjata nuklir dan senjatasenjata lainnya.
Lebih jauh lagi saya berharap agar kesempatan yang memadai akan diberikan
kepada perwakilan masyarakat sipil untuk berbicara di sidang ini. Pada sidang
khusus pertama, perwakilan dari 25 LSM dan 6 lembaga riset ikut tampil di
hadapan Majelis Umum, pertama kali masyarakat sipil bersuara dengan cara
demikian.
Saya juga telah menulis proposal perlucutan senjata pada kesempatan sidang
khusus pertama (1978), kedua (1982) dan ketiga (1988). Selama sidang khusus
kedua, SGI mengadakan pameran bertajuk “Senjata Nuklir: Ancaman Terhadap
Dunia Kita” (Nuclear Arms: Threat to Our World) di Markas Besar PBB di New
York. Pameran ini menampilkan berbagai kejadian pengeboman bom atom di
Hiroshima dan Nagasaki yang mengerikan, dan telah berperan dalam adopsi
Kampanye Perlucutan Senjata Dunia (the World Disarmament Campaign) oleh
SSOD-II. Sejak itu, SGI secara konsisten telah bekerja untuk mempromosikan
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pendidikan tentang perlucutan senjata. Lewat berbagai kegiatan seperti
mengadakan simposium yang berkaitan dengan sidang khusus keempat, kami
akan terus menguatkan suara-suara masyarakat sipil yang menyerukan sebuah
dunia yang bebas dari senjata nuklir.
LARANGAN SENJATA OTONOM MEMATIKAN
Proposal saya yang ketiga adalah membuat suatu instrumen yang mengikat
secara hukum untuk melarang seluruh sistem senjata otonom mematikan alias
LAWS (lethal autonomous weapon systems), yang juga dikenal sebagai senjata
kecerdasan buatan atau robot pembunuh. Kendati belum dipergunakan, sistem
senjata semacam itu sudah dikembangkan di beberapa negara. Ada kekhawatiran
internasional yang semakin meningkat bila ada negara yang menggunakannya
untuk kepentingan militer, maka dampaknya akan setara dengan kedahsyatan
senjata nuklir, dan akan mengubah lingkungan keamanan dunia secara radikal.
Salah satu ancaman dari LAWS ini adalah bahwa ia memungkinkan peperangan
dilancarkan tanpa melibatkan manusia secara langsung, menurunkan ambang
batas tindakan militer dan berisiko melanggar hukum kemanusiaan internasional
secara dramatis.
Kita juga perlu mempertimbangkan masalah-masalah LAWS yang khas sifatnya.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam Agenda Perlucutan Senjata PBB, berbagai
senjata otomatis yang dapat berfungsi tanpa campur tangan operator telah
dikembangkan dan digunakan selama bertahun-tahun—mulai dari pesawat
pengebom tanpa awak V-1 dari Perang Dunia II hingga ranjau darat tanpa
operator yang ditanam di banyak tempat di seluruh dunia. Agenda itu menyatakan
kekhawatiran akan kenyataan bahwa LAWS memaparkan tingkat ancaman pada
tingkat yang sangat berbeda: penggabungan Kecerdasan Buatan alias AI dapat
membuat mereka melakukan “tindakan yang tidak terduga atau tidak dapat
dijelaskan.”58
Pada tahun 2014, sebuah pertemuan informal para ahli yang mendiskusikan
pertanyaan terkait penertiban LAWS diadakan di bawah pengawasan PBB, dan
ini menjadi salah satu topik yang saya diskusikan dengan pakar perdamaian
terkemuka, Dr. Kevin Clements. Dengan berfokus pada bahaya senjata
robotik, saya menggarisbawahi ancaman yang mereka paparkan dari perspektif
kemanusiaan. Senjata-senjata ini, begitu diberi perintah untuk menyerang, secara
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otomatis akan membunuh tanpa ragu atau kepedihan hati nurani. Saya juga
menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk melarang senjata seperti itu
sebelum kekejaman meledak dan saya mendorong pembentukan suatu kerangka
kerja untuk melarang pengembangan dan pemanfaatannya.
Merujuk pada Kampanye Internasional untuk Menghentikan Robot Pembunuh,
Dr. Clements menekankan pentingnya penguatan kerja sama di antara berbagai
aktor, termasuk PBB, anggota komunitas diplomatik dan masyarakat sipil.59 Pada
sebuah pertemuan para ahli pemerintahan di bulan April tahun lalu, mayoritas
negara pesertanya menyatakan setuju tentang pentingnya mempertahankan
kendali manusia terhadap sistem persenjataan, dengan perwakilan dari 26 negara
menyerukan larangan total terhadap LAWS.60 Karena itu saya mendesak agar
konferensi untuk merundingkan perjanjian yang melarang LAWS segera diadakan
untuk menanggapi peringatan yang disuarakan dalam Agenda Perlucutan Senjata
PBB dan kekhawatiran yang dinyatakan dalam pertemuan para ahli semacam itu.
Bulan Februari lalu, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Jepang tidak
berniat mengembangkan sistem senjata yang sepenuhnya otonom. September
tahun lalu, Parlemen Eropa mengadopsi suatu resolusi yang menyerukan para
anggota Uni Eropa untuk mulai merundingkan suatu instrumen pelarangan LAWS
yang mengikat secara hukum. Sementara itu, di dalam masyarakat sipil global,
keanggotaan Kampanye untuk Menghentikan Robot Pembunuh telah meluas
menjadi 89 LSM di 51 negara.61
Di bagian kami, Oktober tahun lalu, perwakilan SGI menghadiri pertemuan
Komite Pertama Majelis Umum PBB untuk menyerahkan dua pernyataan.
Pertama adalah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Komunitas Agama
Peduli Senjata Nuklir (Faith Communities Concerned about Nuclear Weapons).
Didukung oleh 14 kelompok dan individu dari berbagai tradisi keyakinan, seperti
Kristen, Muslim, Hindu, dan Buddhis, pernyataan itu menyerukan percepatan
pemberlakuan TPNW dan diadakannya diskusi-diskusi substantif dalam forum
multilateral tentang instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang
LAWS.62 Yang kedua adalah pernyataan terbuka SGI yang menggarisbawahi
ancaman milter yang serius dari LAWS dan menunjukkan bahwa penggunaannya
“melanggar prinsip-prinsip otonomi, tanggung jawab, dan martabat manusia,
serta hak untuk hidup.”63
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Jika LAWS dibiarkan tanpa penertiban atau bahkan bila akhirnya digunakan,
bentuk peperangan akan berubah secara mendasar. Sistem senjata yang sepenuhnya
otonom tidak hanya meniadakan keterlibatan manusia secara fisik—situasi ketika
pihak yang memerintahkan serangan dan pihak yang menjadi target serangan
tidak berada di tempat yang sama, sebagaimana yang sudah disaksikan dalam
kasus serangan drone—namun juga ketiadaan etika, sepenuhnya memisahkan
inisiator serangan dari medan tempur yang sebenarnya.
Sewaktu mempertimbangkan implikasi dari ketiadaan etika ini, yang dalam
beberapa hal bahkan lebih mencemaskan daripada ancaman militer yang
ditimbulkan oleh sistem senjata robotik, saya teringat pada pengalaman yang
digambarkan oleh Richard von Weizsäcker (1920–2015), presiden pertama
Jerman setelah Jerman bersatu. Saya berjumpa dengan presiden Richard von
Weizsäcker, adik dari fisikawan Carl Friedrich von Weizsäcker, pada bulan Juni
1991, delapan bulan setelah penyatuan kembali Jerman. Dalam diskusi, kami
membahas tentang bahaya yang melekat dalam masyarakat tertutup seperti yang
dialami oleh Jerman dan Jepang selama tahun-tahun 1930-an dan 1940-an.
Di dalam buku biografinya, beliau menyampaikan kisah ini. Dia pertama kali
mengunjungi Uni Soviet sebagai anggota parlemen Jerman Barat pada tahun
1973. Saat itu dia berkunjung ke taman pemakaman peringatan di Leningrad (kini
PERNYATAAN SGI
Pernyataan terbuka SGI disampaikan kepada Komite Pertama Majelis
Umum PBB tentang perlucutan senjata dan keamanan internasional pada
17 Oktober 2018. Pernyataan itu mendesak pemerintah-pemerintah dunia
untuk mendukung percepatan pemberlakuan TPNW, dan menyerukan
kepada pemerintah-pemerintah yang belum melakukannya untuk
mengidentifikasi pelarangan mana saja yang dapat mereka berikan
komitmen. Pernyataan itu juga menekankan pentingnya pendidikan
perlucutan senjata dan mencirikan perjuangan perlucutan senjata sebagai
“suatu perjuangan melawan semua bentuk ketidakadilan dan intoleransi.”
Untuk informasi lebih jauh, lihat:
https://www.sgi.org/resources/ngo-resources/peace-disarmament/
statements/unga-first-committee-sgi-statement-2018.html.
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Saint Petersburg) yang dibangun untuk mengenang sejumlah besar warga Rusia
yang terbunuh sewaktu kota itu dikepung oleh tentara Jerman selama Perang
Dunia II. Ketika diminta untuk menyampaikan beberapa patah kata di sebuah
jamuan formal malam itu, Presiden Weizsäcker mengaku bahwa sebenarnya dia
ikut serta dalam pengepungan Leningrad sebagai seorang prajurit infanteri muda.
Pengakuan ini membuat ruangan itu menjadi hening. Dikisahkannya kepada
hadirin bahwa ketika itu, dia dan rekan-rekan prajuritnya telah “sepenuhnya
menyadari penderitaan di seluruh medan perang, terutama di kota ini. Dan
sekarang kita di sini untuk memastikan agar generasi mendatang tidak akan
pernah mengulangi pengalaman kita.”64 Keheningan itu perlahan-lahan pecah
oleh perasaan kehangatan manusia.
Jika sistem senjata yang sepenuhnya otonom digunakan dalam peperangan nyata,
apakah mungkin bagi para musuh untuk merasakan pengalaman yang digambarkan
oleh Presiden Weizsäcker? Apakah akan ada ruang untuk penyesalan mendalam
atas tindakan seseorang, perasaan pedih yang timbul dari ketidakberdayaan dalam
menghadapi perang, atau semacam resolusi pribadi untuk mengabdikan diri pada
perdamaian demi generasi mendatang?
Saya juga mengunjungi taman pemakaman peringatan yang sama di Leningrad
pada bulan September 1974, setahun setelah kunjungan Presiden Weizsäcker.
Sewaktu menaruh rangkaian kembang di monumen, saya berdoa dengan tulus
bagi kedamaian orang-orang yang sudah tiada dan memperbaharui prasetia saya
untuk bekerja demi perdamaian dunia. Sewaktu saya berjumpa dengan Perdana
Menteri Soviet Alexei Kosygin (1904–80) pada hari terakhir kunjungan saya
di negara itu, saya menyebutkan perihal kunjungan saya ke taman pemakaman
itu. Perdana Menteri menjawab bahwa dia sedang berada di kota itu saat
pengepungan, lalu terdiam seakan mengenang kengerian masa itu. Momen itulah
yang memulai suatu pertukaran terbuka dan tulus di antara kami. Saya masih bisa
membayangkan ekspresi sungguh-sungguh di wajah Perdana Menteri Kosygin
sewaktu dia menyampaikan keyakinannya bahwa kita harus terlebih dahulu
membuang gagasan perang jika kita ingin mengatasi tantangan global yang
dihadapi manusia. Pengalaman saya sendiri membantu saya memahami betapa
unik dan pentingnya interaksi antara Presiden Weizsäcker dan warga Rusia dalam
kunjungannya itu.
Dalam buku biografinya, Presiden Weizsäcker menggambarkan dengan jelas
53

pengalaman perangnya:
Karena semua orang yang berhadapan di garis depan pertempuran
khawatir terutama tentang keselamatan dirinya, kita dapat berasumsi
bahwa musuh kita pun tidak berbeda dengan diri kita sendiri. . . Saya
jadi teringat pada suatu malam ketika kami berbaris hening dalam
barisan panjang dan tiba-tiba merasakan ada barisan yang sama
heningnya datang dari arah berlawanan. Kami nyaris tidak saling
kenal, namun tiba-tiba saja menyadari bahwa barisan yang datang itu
adalah tentara Rusia. Dalam kondisi demikian, hal terpenting bagi
kedua pihak adalah tetap tenang, sehingga kami dapat berpapasan
dalam keheningan dan tanpa cedera. Mestinya kami saling membunuh,
tetapi kami lebih memilih untuk saling merangkul.65

Seikyo Shimbun

Dalam dunia sistem persenjataan yang dikendalikan oleh AI, adakah peluang

Penulis bertemu dengan Perdana Menteri Soviet Alexei Kosygin di Moskow, September 1974
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bahwa kita akan dapat “tetap tenang” di hadapan perasaan rumit yang melintasi
batas antara teman dan musuh, merasakan betapa pentingnya kemanusiaan dalam
diri kita, dan karenanya dapat menunda, bahkan hanya sesaat, keputusan untuk
menyerang?
Tentunya penting bagi kita untuk membahas pembatasan LAWS sehubungan
dengan berbagai esensi hukum kemanusiaan internasional—prinsip-prinsip
seperti melindungi warga sipil di masa konflik dan melarang penggunaan senjata
yang menyebabkan penderitaan tak perlu bagi para prajurit serta kewajiban
untuk menentukan apakah penggunaan senjata baru akan melanggar hukum
internasional yang sudah ada. Namun, melampaui hal-hal di atas dan semua
itu, kita tidak boleh mengabaikan ketiadaan etika di dalam LAWS yang sangat
kontras dengan jenis hubungan manusia seperti yang diceritakan oleh Presiden
Weizsäcker dalam kenangannya. Kendati berbeda sifatnya dari senjata nuklir,
penggunaan senjata robot otonom apa pun akan memberikan konsekuensi yang
tidak dapat dipulihkan, baik bagi negara yang menggunakannya maupun negara
yang dijadikan sasaran.
Oleh karena itu saya dengan tegas mendesak seluruh pihak—negara-negara yang
sudah menyerukan pelarangan terhadap LAWS, negara-negara seperti Jepang
yang telah menyampaikan niat untuk tidak mengembangkan senjata semacam
itu dan semua LSM yang berkomitmen terhadap Kampanye untuk Menghentikan
Robot Pembunuh—agar bersama-sama mengupayakan percepatan adopsi suatu
instrumen yang mengikat secara hukum untuk secara komprehensif melarang
pengembangan dan penggunaan sistem senjata demikian.
MENGUATKAN PRAKARSA PBB DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Selanjutnya, sebagai usulan saya yang keempat, saya ingin mengajukan beberapa
pemikiran dan perspektif sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PBB yang berkaitan dengan sumber daya air. Lebih spesifik lagi, saya ingin
membuat sejumlah usulan mengenai pengelolaan sumber daya air.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyerukan pencapaian “akses universal
dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua.”66
Diperkirakan ada sekitar 2,1 miliar orang yang kekurangan akses ke air bersih
dan aman67 dan sekitar 40 persen populasi dunia yang mengalami kelangkaan
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air.68 Bahkan ketika tuntutan akan air terus meningkat karena faktor-faktor seperti
pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi,
kualitas air terus menurun akibat pembuangan air limbah yang tidak diolah ke
dalam sungai-sungai di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Juga, siklus air sedang
terganggu oleh perubahan iklim, dengan daerah kering menjadi lebih kering dan
daerah basah mengalami lebih banyak hujan.69
Menanggapi krisis ini, Majelis Umum PBB meluncurkan Dekade Aksi Air
(Dekade Aksi Internasional “Air untuk Pembangunan Berkelanjutan,” 2018–
2028) pada bulan Maret lalu. Pada peluncurannya di Markas Besar PBB, Wakil
Presiden Majelis Umum Mahmoud Saikal menekankan dampak kelangkaan air
yang tidak merata:
Tidak seorang pun yang bekerja di gedung ini merasa kehausan.
Tidak seorang pun dari kita yang bertanya-tanya apakah tegukan air
berikutnya akan membuat kita jatuh sakit. Tidak seorang pun di antara
kita akan mempertaruhkan martabat atau keselamatan diri untuk
memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini merupakan realitas kehidupan
kita. Tetapi, bagi begitu banyak orang di dunia, ceritanya berbeda.70
Lebih dari 600 juta orang di dunia dikatakan mengambil air dari sumur yang
tidak terlindungi dan dari tempat yang tidak diolah seperti danau, telaga, sungai,
dan parit karena mereka tidak punya akses ke sumber air minum yang aman
di lingkungan terdekat mereka.71 Banyak sekali wanita dan anak-anak yang
terpaksa menempuh perjalanan jauh untuk mengambil air, kerap kali harus
bertahan berjam-jam membawa beban berat. Banyak orang terkena penyakit
karena mengonsumsi air tidak higienis yang menyebabkan kematian sejumlah
besar anak setiap tahunnya. Dalam hal ini, memberikan akses ke air minum
yang aman lebih penting daripada isu-isu seperti kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan. Menjamin bahwa setiap orang dapat hidup secara bermartabat—tak
lagi harus mengkhawatirkan kesehatannya atau mencemaskan beban mencari
air—merupakan kepedulian utama dalam hak asasi manusia. Seringkali orangorang yang tinggal di negara maju baru dapat menyadari betapa berharganya
pasokan air bersih dan aman saat mereka mengalami bencana.
Hak akses ke air bersih dan aman telah ditetapkan dalam perjanjian internasional
seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
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(1979) dan Konvensi Hak Anak (1989). Kemudian pada tahun 2010, Majelis
Umum PBB mengakui “hak atas air bersih dan sanitasi yang layak sebagai hak
asasi manusia yang penting untuk menikmati hidup sepenuhnya dan seluruh hak
asasi manusia,”72 dan hak ini juga sudah ditegaskan dalam resolusi yang diadopsi
oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Menimbang semua hal di atas, saya ingin mengusulkan pembentukan pos
perwakilan khusus untuk sumber daya air di dalam PBB yang mengoordinasikan
upaya global untuk memastikan akses terhadap air bersih—suatu tujuan utama
SDGs dan dasar untuk melindungi kehidupan, mata pencaharian, dan martabat
setiap orang.

CIFOR/Ollivier Girard

Kendati tidak ada entitas PBB yang secara khusus menangani masalah air, saat
ini ada sekitar lebih dari 30 organisasi internasional yang terlibat dalam program
air dan sanitasi di bawah koordinasi UN-Water. Perwakilan khusus untuk sumber

Seorang wanita muda yang sedang mengambil air dengan bayinya di Burkina Faso, Maret 2013
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daya air yang ditunjuk oleh Sekjen akan bekerja sama dengan badan-badan yang
ada di bawah UN-Water untuk mendorong negara anggota membangun kemitraan
dalam transfer teknologi, misalnya, lewat berbagi praktik-praktik terbaik.
Salah satu pendekatannya adalah agar perwakilan khusus untuk sumber daya
air bisa menyelenggarakan pertemuan rutin PBB tentang program Dekade Aksi
Air (Water Action Decade). Penyelenggaraan Panel Tingkat Tinggi tentang
Air oleh PBB dan Kelompok Bank Dunia yang terdiri dari 11 kepala negara
dan pemerintahan juga telah merekomendasikan agar konferensi semacam itu
diselenggarakan sekali atau dua kali dalam setahun.73 Saya yakin bahwa suatu
pendekatan yang didasarkan pada semacam multilateralisme yang berpusat
pada manusia yang saya diskusikan sebelumnya, penting untuk diterapkan pada
berbagai isu yang berkaitan dengan air, misalnya lewat pengadaan pertemuanpertemuan rutin seperti itu.
Merujuk pada pengalamannya sebagai perdana menteri Portugal sewaktu
mencapai kesepakatan dengan Spanyol mengenai konvensi sumber daya air dan
contoh-contoh lain dari kerja sama dalam bidang sumber daya air seperti India
dan Pakistan maupun Bolivia dan Peru, Sekjen Guterres menyatakan bahwa
“secara historis, air telah terbukti menjadi katalis untuk kerja sama, bukan untuk
konflik.”74 Diperkirakan ada 286 sungai dan danau yang melintasi perbatasan
negara dan 592 akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air) lintas
perbatasan saat ini.75 Kira-kira sepertiga dari sungai dan danau itu berada di bawah
kerangka pengelolaan dan kerja sama antara negara-negara terkait.76 Kesepakatan
internasional tentang air yang serupa dapat dinegosiasikan di wilayah-wilayah
lainnya dengan dukungan dari perwakilan khusus untuk sumber daya air dan
badan-badan yang dikoordinasikan oleh UN-Water untuk menjamin pasokan air
yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas air di sungai dan danau lintas batas.
Mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang kecukupan pasokan air bersih di
masa depan di seluruh dunia, saya mendesak agar Jepang dan negara-negara yang
kaya akan pengetahuan dan teknologi canggih terkait daur ulang dan desalinasi air
untuk secara proaktif menyumbangkan solusi. Jepang telah mendukung berbagai
upaya internasional untuk menangani masalah terkait air dan sanitasi, baik dalam
hal infrastruktur fisik dan juga intelektual, dengan membangun berbagai fasilitas
dan melatih teknisi, serta telah menetapkan dirinya sebagai mitra penting bagi
banyak negara.
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Selain itu, selama bertahun-tahun Jepang
telah terlibat dalam pertukaran teknologi
dan informasi mengenai sumber daya
air dengan Korea Selatan dan Tiongkok,
menyelenggarakan pertemuan dengan
Korea Selatan sejak 1978 dan dengan
Tiongkok sejak 1985. Tahun lalu, ketiga
negara melakukan Pertemuan Tingkat
Menteri Ketiga tentang Sumber Daya Air,
dan dalam kesempatan itu berbagi praktik
terbaik dan menegaskan kembali komitmen
mereka untuk meningkatkan pertukaran dan
kerja sama menuju pencapaian SDGs yang
berkaitan dengan air. Saya ingin melihat
Jepang menerapkan pengalamannya pada penyelesaian masalah terkait air di
wilayah Asia Timur Laut dan pada pembangunan kepercayaan regional. Begitu
pula, saya berharap agar Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan akan bekerja sama
untuk mendukung negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, di tempat-tempat
yang makin membutuhkan daur ulang dan desalinasi air.

Wanita dan anak
perempuan di negaranegara berpenghasilan
rendah diperkirakan
menghabiskan sekitar
40 miliar jam untuk
mengambil air setiap
tahunnya.

Konferensi Internasional Tokyo bagi Pembangunan Afrika yang ketujuh (TICAD
VII) dijadwalkan berlangsung di Yokohama bulan Agustus tahun ini. Di TICAD
V pada tahun 2013, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa ia akan terus
mendukung jaminan air minum yang aman untuk sekitar 10 juta orang serta
melatih 1.750 insinyur.77 Pada konferensi tahun ini, saya berharap Jepang akan
menindaklanjuti dan menguatkan komitmennya terhadap inisiatif ini dan juga
menyusun rencana lebih luas untuk proyek daur ulang dan desalinasi air di
negara-negara Afrika.
Kendati Jepang adalah negara yang diberkati dengan sumber daya air berlimpah,
negara ini juga amat rentan terhadap bencana alam, peringkat kelima di antara
negara-negara yang paling rentan di dunia menurut WorldRiskReport 2018.78
Kebutuhan akan air minum yang aman sangat dirasakan ketika terjadi bencana
alam dan hal ini saja sudah memotivasi Jepang untuk menjalankan kepemimpinan
multilateralisme yang berpusat pada manusia dalam membantu negara-negara
yang kini sedang berjuang untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang
aman bagi warga mereka.
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Sebagai anggota masyarakat sipil, SGI akan mendukung program Dekade Aksi
Air dengan mengadakan pameran yang berfokus pada kehidupan sehari-hari dan
perjuangan wanita yang terkena dampak masalah yang berkaitan dengan air.
Wanita dan anak perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan
menghabiskan sekitar 40 miliar jam untuk mengambil air setiap tahunnya.79 Para
wanita dan anak-anak ini kerap terpapar kekerasan di sepanjang perjalanan harian
yang sulit untuk mengambil air, dan kesehatan mereka juga terancam oleh beban
berat yang mereka bawa. Bila diberi akses ke sumber air minum yang aman,
maka akan ada lebih banyak wanita yang dapat mencurahkan waktu mereka untuk
pekerjaan lainnya dan lebih banyak anak perempuan yang bisa bersekolah, dan
ini akan mengarah pada pemberdayaan mereka yang lebih menyeluruh. Lewat
pameran ini, SGI akan berupaya menyoroti berbagai kondisi wanita dan anak
perempuan tersebut dan upaya mereka dalam mengatasi berbagai masalah yang
berkaitan dengan air.

“Sekaranglah saatnya untuk berjuang……” Autumn Peltier berbicara di peluncuran program
Dekade Aksi Air, New York, Maret 2018
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Badan PBB untuk Perempuan alias UN Women, suatu organisasi yang
mengurus kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, telah membuat
profil pengalaman-pengalaman ini. Salah satunya adalah seorang wanita yang
tinggal di Tajikistan dan perjuangannya untuk membawa air bersih ke desanya.
Setelah menjadi janda, dia harus membesarkan lima anaknya sendirian, setiap
hari harus berjalan berjam-jam untuk mengambil air dari sungai. Karena sudah
terlalu lama hidup dalam kelangkaan air bersih, orang-orang sekampungnya
tidak pernah berharap keadaan itu akan berubah. Tetapi dia dan beberapa wanita
lain membentuk suatu kelompok untuk mengatasi masalah itu sendiri. Dengan
dukungan beberapa LSM dan dengan bantuan sesama warga desa, mereka dapat
mengumpulkan 14 kilometer pipa air dan berhasil menghadirkan air bersih ke
desa, memberikan akses air minum yang aman kepada lebih dari 3.000 orang.
Sewaktu berbicara tentang keberhasilan mereka, dia berkata: “Ini hanyalah
kemenangan kecil buat kami. Kami ingin melakukan lebih banyak lagi untuk
meningkatkan kehidupan kami. Kami punya rencana untuk membuat pertanian
mini dan membangun rumah kaca mini. Kami yakin kami akan berhasil.”80
Tidak ada yang dapat menggambarkan kemajuan pencapaian SDGs lebih kuat
ketimbang senyuman harapan dan kegembiraan di wajah para wanita ini.
Pada peluncuran program Dekade Aksi Air di Markas Besar PBB, Autumn Peltier
yang berusia 13 tahun berbicara sebagai wakil masyarakat sipil. “Kami semua
memiliki hak atas air karena kami membutuhkannya—bukan hanya orang kaya,
tapi semua orang,” demikian aktivis air orang pedalaman dari Kanada itu berkata
kepada para pemimpin. “Tidak boleh ada anak yang tumbuh tanpa mengetahui
apa itu air minum yang aman atau tidak pernah tahu apa itu air yang mengalir.”81
Sebagai penutup, dia menyampaikan seruan ini: “Sekaranglah saatnya untuk
berjuang dan saling memberdayakan demi membela planet kita.”82
Melalui pameran ini, SGI akan berusaha menginspirasi aksi yang lebih besar
dalam masyarakat sipil tentang masalah akses terhadap air bersih demi melindungi
manusia dan planet ini.
UNIVERSITAS: PUSAT JARINGAN UNTUK MEMAJUKAN SDGS
Proposal saya yang kelima dan terakhir adalah menguatkan momentum untuk
menjadikan universitas-universitas dunia sebagai pusat jaringan pencapaian
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias SDGs. Dampak Akademik PBB alias
UNAI (United Nations Academic Impact) yang diluncurkan pada tahun 2010,
sebuah inisiatif yang menyatukan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan
PBB dalam mendukung dan berkontribusi pada pencapaian agenda globalnya,
kini telah menjalin sebanyak lebih dari 1.300 lembaga di sekitar 140 negara.83
Pada bulan Oktober tahun lalu, UNAI mengumumkan bahwa lembaga ini telah
menunjuk 17 universitas sebagai pusat jaringan SDGs dengan meniru model
keterlibatan inovatif yang berkaitan dengan masing-masing butir dari Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.
Salah satunya adalah Universitas Pretoria di Afrika Selatan yang telah dipilih
sebagai pusat jaringan untuk Tujuan 2: Tanpa Kelaparan. Di universitas ini
terdapat pusat riset yang bertugas mengatasi krisis pangan dan peningkatan gizi.
Universitas ini juga bekerja sama dengan berbagai lembaga di seluruh benua
itu dan seluruh dunia, dan selama beberapa tahun telah mensponsori berbagai
konferensi tentang keamanan pangan internasional. Universitas tersebut juga
telah memprioritaskan penyatuan SDGs ke dalam kurikulum di seluruh program
kajiannya.
Universitas Ahfad untuk Wanita di Sudan telah dipilih sebagai pusat jaringan
untuk Tujuan 5: Kesetaraan Gender. Bertujuan membekali para wanita dengan
keterampilan yang dibutuhkan untuk secara aktif menyumbang kepada komunitas
dan negara mereka, universitas ini menawarkan empat program master yang
berfokus pada bidang yang berkaitan dengan kajian gender dan pembangunan
serta kajian gender dan perdamaian.
Universitas De Montfort di Inggris telah ditugaskan sebagai pusat jaringan
untuk Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
Sebagai pemimpin dalam kampanye PBB untuk mempromosikan kesejahteraan
pengungsi dan migran, memfasilitasi kehidupan bersama mereka dengan warga
lokal, universitas ini berkomitmen untuk memberikan peluang pendidikan bagi
pengungsi remaja. Untuk mengangkat martabat para migran dan pengungsi,
universitas ini juga mempromosikan proyek sejarah lisan untuk mengarsipkan
kisah-kisah pengungsi untuk dibagikan ke publik.
Di antara universitas-universitas Jepang, Universitas Teknologi Nagaoka telah
dipilih sebagai pusat jaringan untuk Tujuan 9: Industri, inovasi, dan infrastruktur.
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Selama masa tiga tahun sebagai Pusat Jaringan SDGs, ketujuh belas universitas
akan memimpin dalam upaya yang mendorong ke arah pencapaian SDGs di
bidang komitmen masing-masing.
Ramu Damodaran, ketua UNAI menyampaikan, “Beasiswa itu baik. Prestasi
para mahasiswa tampil baik. Belum pernah ada perpaduan lain yang sedemikian
baik, bahkan boleh dibilang dramatis ketimbang universitas yang terlibat dalam
SDGs.”84 Saya sangat setuju bahwa potensi yang terdapat di dalam universitas
sungguh tiada terbatas. Universitas dapat bertindak sebagai suaka harapan dan
keamanan dalam masyarakat dan dapat memberikan kontribusi penting bagi
kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Berdasarkan keyakinan ini, saya
ingin menyerukan perluasan pusat jaringan universitas yang berkomitmen untuk
mendukung SDGs, dengan menggunakan landasan keberhasilan ketujuh belas
universitas ini.
Salah satu wahana yang dapat mewujudkan ini adalah universitas di seluruh
dunia, dimulai dari anggota UNAI untuk memilih butir-butir SDGs dan dijadikan
sebagai fokus khusus upaya mereka serta secara aktif bekerja untuk mencapainya.
Bertujuan untuk mempromosikan kerja sama di antara lembaga yang bekerja pada
tujuan yang sama, dan memperluas solidaritas di antara mahasiswa di seluruh
dunia, saya ingin mengusulkan penyelenggaraan sebuah konferensi universitas
yang mendukung SDGs tahun depan, pada peringatan ke 75 tahun berdirinya
PBB.
Strategi Pemuda2030 PBB menyerukan seluruh badan-badan PBB untuk
meningkatkan dan menguatkan suara kaum muda di pertemuan-pertemuan puncak
seperti acara Peringatan ke 75 Tahun PBB dan untuk membangun interaksi rutin
antara kaum muda dengan Sekjen PBB. Dalam konteks ini, konferensi universitas
seluruh dunia yang mendukung SDGs akan mengumpulkan para pendidik dan
mahasiswa dari seluruh dunia, sehingga dapat mempercepat momentum ke arah
pencapaiannya. Ini juga dapat memberikan peluang buat forum dialog dengan
Sekjen PBB.
Dalam kapasitas saya sebagai pendiri Universitas Soka, saya telah mengupayakan
peningkatan pertukaran akademik dan telah melaksanakan dialog tentang misi
sosial universitas dengan para pemimpin lembaga akademik di seluruh dunia.
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Universitas Soka memiliki sejarah ikatan yang panjang dengan Universitas
Buenos Aires, salah satu di antara tujuh belas Pusat Jaringan SDGs. Dalam
percakapan saya dengan rektornya yang telah lama melayani, Oscar J. Shuberoff
(1944–2010), saya sampaikan keyakinan saya bahwa pertukaran di antara
universitas tidak diragukan lagi akan melahirkan penciptaan kearifan dan nilai
baru. Proses dialog dan pertumbuhan saling pemahaman tak pernah gagal untuk
menghasilkan energi segar dan jalan yang lebih ideal menuju masa depan dunia
yang lebih baik. Dia setuju dan berkomentar bahwa universitas-universitas dunia
menghadapi tantangan serupa dan perlu bekerja sama untuk menemukan solusi.
Saya tersentuh oleh keyakinannya bahwa adalah merupakan kewajiban pendidik
untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan.
Sebagai anggota UNAI, Universitas Soka terlibat dalam berbagai aktivitas
dengan fokus khusus pada lima dari sepuluh prinsip dasar inisiatif ini: mendorong
kewarganegaraan global; memajukan perdamaian dan penyelesaian konflik;
mengatasi masalah kemiskinan; mempromosikan keberlanjutan; memajukan
dialog dan pemahaman antarbudaya, serta belajar meninggalkan intoleransi.85
Universitas Soka ikut serta dalam Program Pendidikan Tinggi Pengungsi UNHCR
sewaktu SDGs diluncurkan pada tahun 2016 dan telah menerima beberapa
pencari suaka sebagai mahasiswa berdasarkan kesepakatan ini. Universitas Soka
juga memiliki kesepakatan pertukaran yang sedang berlangsung dengan Program
Pembangunan PBB dan dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Dalam
kurikulumnya, Universitas Soka telah membuka kursus tentang pendidikan untuk
kewarganegaraan global tahun lalu, memfokuskan bidang-bidang yang berkaitan
dengan SDGs seperti perdamaian, lingkungan, pembangunan, dan hak asasi
manusia. Selain itu, universitas ini secara aktif ikut serta dalam sejumlah program
penelitian yang berkaitan dengan SDGs, termasuk pembangunan masyarakat
berdasarkan kesinambungan yang regeneratif.
Universitas Soka Amerika (SUA) juga telah mengerahkan sumber daya untuk
program-program yang berfokus pada tantangan global. Bagian dari kurikulum
unik yang ditawarkannya adalah Gugus Pembelajaran (Learning Cluster),
suatu seminar penelitian intensif tempat para mahasiswa membentuk tim untuk
mengkaji tema spesifik yang mereka pilih sendiri dan selalu disertai dengan unsur
pembelajaran lapangan. Universitas ini membuka kesempatan belajar kepada
para mahasiswa, termasuk Wisata Belajar ke PBB. Sejak tahun 2014, SUA juga
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telah menyelenggarakan konferensi tahunan tentang pembangunan budaya damai
dan nonkekerasan untuk memperingati Hari Antikekerasan Internasional.
Dalam proposal saya pada tahun 2006 tentang reformasi PBB, saya menyerukan
universitas dan lembaga pendidikan tinggi seluruh dunia untuk secara
aktif mendukung tugas PBB sebagai bagian dari misi sosial mereka. Saya
menggambarkan sebuah skenario masa depan ketika para mahasiswa dan
universitas terhubungkan satu sama lain dalam suatu jejaring dukungan kepada
PBB yang akhirnya merambah ke seluruh dunia. Kenyataannya, jejaring semacam
itu telah berkembang dengan kesertaan 1.300 universitas di dalam UNAI.
Peluncuran Pusat Jaringan SDGs baru-baru ini telah membuka kesempatan yang
sangat bagus untuk mengundang lebih banyak universitas ke dalam jejaring
ini, memungkinkan para peserta berbagi pengalaman dan mengumpulkan
pembelajaran seraya mengoordinasikan kegiatan mereka untuk membangun
masyarakat global yang tiada seorang pun tertinggal.
SGI akan terus mempromosikan pencapaian SDGs lewat pendidikan untuk
kewarganegaraan global, salah satu program inti kami dalam mendukung PBB.
Kami sudah menyelenggarakan pameran yang mengangkat berbagai isu global,
banyak di antaranya telah diselenggarakan oleh universitas-universitas di seluruh
dunia, termasuk Universitas Bergen di Norwegia, sebuah Pusat Jaringan SDGs
UNAI. Saya selalu yakin bahwa universitas merupakan wadah optimal untuk
menghimpun kearifan buat penciptaan solusi dan menemukan pendekatan baru
untuk pelbagai persoalan. Kaum muda, khususnya para mahasiswa, adalah aktor
utama yang dapat menyalurkan energi transformatif yang dibutuhkan dunia.
Bulan Juni lalu, sewaktu seruan bersama kepada kaum muda yang saya tulis
bersama Dr. Pérez Esquivel diluncurkan pada konferensi pers di Roma, teksnya
diberikan kepada dua perwakilan mahasiswa. Pertemuan untuk membahas seruan
tersebut diadakan pada hari berikutnya di alun-alun mahasiswa kota itu. Seruan
tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan kaum muda melalui pendidikan
untuk kewarganegaraan global dan mengusulkan tiga bidang fokus berikut untuk
upaya-upaya pencapaiannya:
1. Mempromosikan suatu kesadaran bersama mengenai pemahaman
universal tentang sejarah untuk mencegah pengulangan berbagai
tragedi.
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2. Mempromosikan pemahaman bahwa Bumi adalah rumah kita
bersama dan tiada seorang pun yang boleh dikucilkan berdasarkan
perbedaan.
3. Mempromosikan orientasi politik dan ekonomi yang humanis, serta
menumbuhkan kearifan yang dibutuhkan untuk mencapai masa
depan yang berkelanjutan.86
Berdasarkan ketiga komitmen ini, SGI bertekad untuk memperkuat kolaborasi
kami dengan lembaga akademik di seluruh dunia dan secara konsisten memajukan
pendidikan untuk kewarganegaraan dunia lewat aktivitas-aktivitas seperti
pengadaan pameran untuk meningkatkan kesadaran mengenai SDGs.
Pertemuan mahasiswa di Roma kebetulan berlangsung pada tanggal 6 Juni, hari
ulang tahun pendiri Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi. Filosofi pendidikannya
memberikan inspirasi bagi kegiatan Soka Gakkai dan SGI. Aspek sentral dari
pemikirannya diungkapkan dalam pernyataan berikut ini:
Upaya pendidikan yang dibangun di atas pemahaman dan tujuan
yang jelas memiliki kekuatan untuk mengatasi kontradiksi dan
kebimbangan yang mengganggu manusia, dan dapat membuahkan
kemenangan abadi bagi umat manusia.87
Berdasarkan keyakinan tak tergoyahkan terhadap potensi pendidikan yang tak
terbatas dan melalui komitmen kami terhadap pemberdayaan kaum muda, SGI
akan terus berusaha membangun masyarakat global yang damai dan berkelanjutan,
tempat seluruh umat manusia dapat mewujudkan martabat bawaan mereka.
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Profil Penulis
Filsuf Buddhis, penulis dan penyokong perdamaian,
Daisaku Ikeda adalah presiden Soka Gakkai Internasional
(SGI), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang
memiliki lebih dari 12 juta anggota di 192 negara dan
wilayah. Beliau juga pendiri banyak institusi, beberapa di
antaranya adalah Institute of Oriental Philosophy (Institut
Filsafat Oriental), Ikeda Center for Peace, Learning and Dialogue (Pusat Ikeda
untuk Perdamaian, Pembelajaran dan Dialog), Toda Institute for Global Peace
and Policy Research (Institut Toda untuk Penelitian Kebijakan dan Perdamaian
Global) dan sistem pendidikan komprehensif Soka.
Lahir di Tokyo pada tahun 1928, Ikeda mengalami langsung penderitaan atas
hilangnya nyawa banyak manusia dan kekacauan suatu bangsa dalam perang.
Dalam kekacauan pascaperang Jepang, beliau memeluk Buddhisme melalui
pertemuannya dengan pendidik dan penganut pasifisme, Josei Toda, ketua
organisasi Buddhis awam Soka Gakkai yang telah dipenjara selama Perang Dunia
II karena kepercayaannya. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk
keprihatinan Ikeda yang mendalam terhadap kondisi manusia dan mendasari
upayanya untuk menciptakan budaya perdamaian global.
Selama bertahun-tahun, Ikeda telah berdialog dengan banyak pemikir terkemuka
dunia, berpidato di lebih dari lima puluh negara, menginspirasi dukungan SGI
terhadap kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menulis secara luas
tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan
manusia.
Tema inti dalam karya-karya Ikeda adalah pengkajiannya ke dalam upaya-upaya
perubahan yang memungkinkan martabat manusia dan perdamaian sekaligus
dicapai dan diperluas hingga ke seluruh umat manusia. Setiap tahun pada
peringatan berdirinya SGI—26 Januari 1975, Ikeda menulis proposal perdamaian
yang mengulas keadaan dunia dan menawarkan saran-saran inisiatif praktis
sebagai tanggapan yang layak berdasarkan filsafat Buddhisme.
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Proposal Perdamaian Tahunan
oleh Daisaku Ikeda setiap 26 Januari, Hari SGI
2018 — Menuju Era Hak Asasi Manusia: Membangun Gerakan Masyarakat
2017 — Solidaritas Global Kaum Muda: Menyongsong Era Harapan Baru
2016 — Penghormatan Universal kepada Martabat Manusia: Jalan Agung
Menuju Perdamaian
2015 — Ikrar Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Manusiawi: Menghapus
Kesengsaraan dari Muka Bumi
2014 — Penciptaan Nilai untuk Perubahan Global: Membangun Masyarakat
yang Berdaya Lenting dan Berkelanjutan
2013 — Welas Asih, Kebijaksanaan dan Keberanian: Membangun Masyarakat
Global Perdamaian dan Koeksistensi Kreatif
2012 — Keamanan dan Keberlanjutan Kemanusiaan: Berbagi Rasa Hormat
untuk Martabat Kehidupan
2011 — Menuju Dunia Bermartabat untuk Semua: Kemenangan Kehidupan
Kreatif
2010 — Menuju Era Baru Penciptaan Nilai
2009 — Menuju Perlombaan Kemanusiaan: Arus Baru dalam Sejarah
2008 — Memanusiakan Agama, Menciptakan Perdamaian
2007 — Memulihkan Hubungan Manusia: Langkah Awal Perdamaian Global
2006 — Era Baru untuk Semua Orang: Penempaan Jaringan Global Individuindividu Kuat
2005 — Menuju Era Baru Dialog: Kemanusiaan Terjelajahi
2004 — Transformasi dari Dalam: Menciptakan Gelombang Global untuk
Perdamaian
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2003 — Etika Global Koeksistensi: Menuju Paradigma “Sebesar Hidup” di
Zaman Kita
2002 — Humanisme Jalan Tengah: Fajar Peradaban Global
2001 — Menciptakan dan Memberlanjutkan Abad Kehidupan: Tantangantantangan Era Baru
2000 — Perdamaian Melalui Dialog: Waktunya Berbicara
1999 — Menuju Kebudayaan Perdamaian: Pandangan Kosmos
1998 — Kemanusiaan dan Milenium Baru: Dari Kaos Menuju Kosmos
1997 — Horison Baru Peradaban Global
1996 — Menuju Milenium Ketiga: Tantangan Kewarganegaraan Global
1995 — Menciptakan Abad tanpa Perang Melalui Solidaritas Kemanusiaan
1994 — Cahaya Semangat Global: Fajar Baru dalam Sejarah Manusia
1993 — Menuju Dunia yang Lebih Berkemanusiaan dalam Abad Mendatang
1992 — Renaisans Harapan dan Harmoni
1991 — Fajar Abad Kemanusiaan
1990 — Kemenangan Demokrasi: Menuju Abad Harapan
1989 — Menuju Globalisme Baru
1988 — Pemahaman Budaya dan Perlucutan Senjata: Blok-blok Pembangunan
1987 — Perdamaian Dunia
1986 — Menyebarkan Kecemerlangan Perdamaian Melalui Abad Kemanusiaan
1985 — Dialog untuk Perdamaian yang Abadi
1984 — Gelombang Baru Perdamaian menuju Abad Kedua Puluh Satu
1983 — Dunia tanpa Perang: Proposal Baru untuk Perdamaian dan Perlucutan
Senjata
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Dicetak di Indonesia.

MENUJU ERA BARU PERDAMAIAN
DAN PERLUCUTAN SENJATA:
SUATU PENDEKATAN YANG BERPUSAT
PADA MANUSIA

