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Malaikat-Malaikat yang Lebih Baik dari Sifat Kita menggambarkan 
mengapa pada saat ini manusia hidup di masa yang paling damai 
sepanjang sejarah, dengan cara melihat apa yang memotivasi manusia 
untuk berperilaku kasar, bagaimana motivasi ini dikalahkan oleh 
kecenderungan untuk hidup dengan damai, dan pergeseran sejarah apa 
saja yang menyebabkan penurunan kejahatan secara global ini.



“Ketika seseorang menjadi sadar akan 
penurunan kekerasan, dunia mulai 
terlihat berbeda. Masa lalu tampak 

tidak terlalu polos. Masa kini tampak 
tidak terlalu seram.”

-Steven Pinker



Tentang Penulis

Steven Pinker adalah seorang profesor Psikologi di Harvard dengan 
spesialisasi pada bidang ilmu kognitif. Beliau telah melakukan banyak penelitian 
mengenai persepsi visual dan perkembangannya serta mengenai bahasa pada 
manusia, terutama pada anak-anak. Beliau juga telah menulis berbagai buku 
termasuk tentang penulisan dan kekerasan. 



Dalam buku ini, Steven Pinker menjelaskan bahwa terlepas dari apa yang 
diberitakan oleh media, sekarang ini dunia adalah tempat yang lebih aman bila 
dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya dalam sejarah. Untuk menjawab 
pertanyaan mengapa kekerasan terus mengalami penurunan dalam 5.000 
tahun terakhir, beliau menjelaskan terdapat lima motivasi besar dari 
munculnya kekerasan, empat “malaikat yang lebih baik dari sifat kita” yang 
dapat melawan motivasi kekerasan tersebut, dan enam pergeseran sejarah 
utama yang memungkinkan suatu kekuatan untuk mendominasi kekuatan lain.



Terdapat 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini, yaitu:
1. Pada awalnya semua ideologi memiliki tujuan yang baik, tetapi dapat 

memburuk dan mendukung terjadinya kekerasan.
2. Terdapat efek Flynn yang meningkatkan kemampuan bernalar manusia 

sehingga membuat manusia lebih tidak kasar.
3. Dengan diciptakannya mesin cetak, filosofi kemanusiaan dapat menyebar 

sehingga mengurangi kekerasan.



PELAJARAN 1
Ideologi dengan tujuan yang baik 
sekalipun dapat berubah menjadi 

esktrim dan sangat kasar.



PELAJARAN 1

Ideologi yang berubah menjadi esktrim contohnya adalah Perang Salib, Rezim 
Nazi, dan perang jihad. Ideologi-ideologi ini dapat berubah dan mengarah pada 
kekerasan karena mereka menargetkan kelompok-kelompok besar dan 
bertujuan untuk kebaikan yang lebih besar. Namun, melakukan sesuatu atas 
nama kelompok dan untuk tujuan yang lebih dari sekadar motivasi egois 
justru semakin menjustifikasi penggunaan kekerasan untuk mencapai suatu 
tujuan.



PELAJARAN 1

Dalam buku ini Pinker menjelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Manusia 
menjadi rentan terhadap ideologi ekstrim yang mendukung kekerasan karena 
beberapa hal, yaitu:
1. Manusia mengelompokkan dirinya ke dalam ingroup dan outgroup, yaitu 

kelompok dimana dirinya tergabung atau tidak tergabung dan rasanya 
wajar untuk bersikap antagonis terhadap orang lain yang tidak tergabung 
dalam kelompok yang sama. 



PELAJARAN 1

2. Dalam kelompok tersebut, orang-orang yang memiliki ide dan nilai yang 
sama akan berkumpul, mendukung dan mempolarisasi ide dan nilai 
tersebut sehingga kelompoknya menjadi lebih ekstrim. Hal ini juga disebut 
dengan bias konfirmasi.

3. Dalam kelompok, seseorang akan menghindari mengatakan apa yang 
sebenarnya ia pikirkan supaya tidak membuat anggota lain kesal, dan 
memilih untuk mengikuti pemikiran kelompok. Hal ini dapat dikatakan 
sebagai herd behavior.

4. Untuk mewujudkan adanya konformitas sosial, manusia akan menghukum 
orang yang tidak mengikuti ideologinya dengan harapan akan 
mempengaruhi mereka.



PELAJARAN 1

Hal-hal itulah yang mengawali terjadinya beberapa insiden genosida terburuk 
dalam sejarah. Bila diurutkan, kejadiannya menjadi seperti ini: seseorang 
menyebarkan ideologi ekstrim kepada ingroup-nya, kelompoknya menerima 
dan menyebarkan idenya, lalu menghukum, mengintimidasi, mengancam, dan 
membungkam orang lain yang tidak menerima idenya hingga akhirnya 
mayoritas dari masyarakat tergabung dalam kelompok ideologi tersebut.



PELAJARAN 2
Manusia semakin pintar karena adanya efek 

Flynn. Hal ini juga membuat manusia semakin 
tidak kasar.



PELAJARAN 2

Satu hal yang bisa menghentikan ideologi ekstrim adalah penalaran atau 
berpikir dengan rasional. Pemikiran yang rasional dapat menyanggah ide yang 
ekstrim dan kasar. Kini, di seluruh dunia, kekuatan manusia untuk berpikir 
rasional telah meningkat selama 100 tahun terakhir.

Seorang peneliti (James R. Flynn) menemukan adanya peningkatan yang 
berkelanjutan dari skor IQ sebanyak rata-rata 3 poin setiap dekadenya yang 
kemudian disebut sebagai Efek Flynn. Salah satu faktor yang menyebabkan 
peningkatan ini adalah perbaikan edukasi dan penekanan bagi siswa untuk 
berpikir kritis. Selain itu, sekarang anak-anak harus bisa menghadapi 
lingkungan yang semakin kompleks. Hal ini menuntut mereka untuk belajar 
lebih banyak dan lebih cepat.



PELAJARAN 2

Peningkatan kemampuan berpikir rasional ini menghasilkan penurunan pada 
kekerasan karena:
1. Politisi modern sekarang akan dengan damai mencari jalan keluar bersama 

tidak seperti perang kejayaan yang dilakukan raja-raja pada Abad 
Pertengahan. 

2. Penalaran dapat menyanggah justifikasi dari takhayul untuk menggunakan 
kekerasan, seperti perburuan penyihir yang dilakukan Inkuisisi Eropa.

3. Penalaran memungkinkan manusia untuk berpikir tanpa memihak dan 
melakukan apa yang baik untuk semua orang bukan hanya untuk kebaikan 
diri sendiri.



PELAJARAN 3
Ketika mesin cetak diciptakan, filosofi 

kemanusiaan mulai menyebar dan sangat 
berdampak dalam mengurangi kekerasan



PELAJARAN 3

Penemuan mesin cetak memberikan alat untuk penyebaran filosofi 
kemanusiaan, yaitu sebuah pandangan dunia yang menghargai kehidupan 
manusia dan kebahagiaan di atas hal-hal lain dengan menggunakan penalaran 
dan bukti empiris dalam pembentukannya.

Ketika filosofi ini mulai memasuki desain negara dan pemerintahan pada abad 
ke-16 hingga 18, pembunuhan yang mengatasnamakan agama dan takhayul, 
seperti perburuan penyihir dan perang salib atau perang keagamaan lainnya, 
mulai berkurang.



PELAJARAN 3

Pandangan ini juga tidak menyetujui perbudakan yang pada saat itu dilakukan 
di hampir seluruh negara. Hasilnya, sebagian besar Eropa dan Amerika Serikat 
pun bebas dari perbudakan pada akhir abad ke-19.

Selain itu, dalam pandangan kemanusiaan bahkan kriminal pun diperlakukan 
secara bermartabat. Pandangan ini pun mengurangi adanya kekerasan dalam 
bidang kejahatan, hukum, dan ketertiban. 



Kesimpulan
Terlepas dari apa yang sering diberitakan media, buku ini ingin 
menunjukkan bahwa sebenarnya kekerasan secara global telah 

mengalami penurunan dan sekarang adalah masa yang paling aman 
sepanjang sejarah. Hal ini terjadi karena motivasi bagi seseorang untuk 

melakukan kekerasan akan terkalahkan oleh keinginan untuk hidup 
damai. Buku ini juga ingin menunjukkan bahwa sifat baik tersebut ada 

pada setiap diri kita.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

   Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● The Better Angels of Our Nature (Steven Pinker)
● https://fourminutebooks.com/the-better-angels-of-our-nature-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.



Mutiara Devianti | Mahasiswi
Tiara adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Psikologi di Universitas 
Indonesia. Tiara memiliki pengalaman organisasi di bidang penelitian dan 
pengembangan, serta memiliki minat dalam bidang seni dan sastra. Selain aktif 
dalam kegiatan di kampus, Tiara juga gemar menulis di waktu luangnya. Saat 
ini, Tiara sedang mencari pengalaman di luar perkuliahan dengan mengikuti 
berbagai kegiatan volunteer dan perlombaan.


