
Cyral-Spiriterial sebuah skenario tentang masa depan global yang 
disusun oleh Singgih S Kartono, founder Spedagi-Movement dan 
inisiator ICVR. Skenario dari desa ini menjelaskan tentang apa yang 
telah terjadi, sedang terjadi dan apa yang seharusnya kita (: 
masyarakat dunia) lakukan jika kita ingin mewujudkan cita-cita
keberlanjutan kehidupan global. 

Pergeseran peradaban manusia sesungguhnya bukan hanya gerak linier ke 
depan, namun juga pergeseran vertikal spiritual-material. Situasi yang tidak 
seimbang akibat dominasi sisi spiritual maupun sisi material mendorong 
manusia mencari keseimbangan baru. Era Industri telah menyeret 
kehidupan ke dasar jurang materialisme dengan dampak kerusakan alam 
dalam skala global dan munculnya kekosongan batin. 

Kehidupan lama yang lebih seimbang menjadi inspirasi arah masa depan. 
Prototype peradaban barupun mulai menampakkan wujudnya, ketika nilai-
nilai lama muncul kembali dalam wujud baru dan hal-hal yang berlawanan 
kemudian berkawan. Negara-negara maju tidak lagi bergerak ke industri 
tahap lanjut, namun menapak era baru era Pasca Industrial. Titik 
pergeseran ini  sesungguhnya merupakan momentum yang sangat baik 
untuk mewujudkan kebersamaan dan gotong royong global yang menjadi 
prasyarat pewujudan cita-cita keberlanjutan kehidupan di bumi. Bangsa-
bangsa yang sedang/belum berkembang memiliki kesempatan untuk 
langsung menuju ke era baru, mereka berada dekat masa depan, namun 
selama ini melihatnya sebagai masa lalu. Negara-negara maju seharusnya
membantu negara-negara sedang berkembang untuk bisa melihatnya
sebagai masa depan dan mengajak untuk bersama-sama menuju era baru, 
era Pasca Industrial, era Cyral-Spiriterial. 

Cyral-Spiriterial
The Future is Just a New Form of the Past



Cyral-Spiriterial, 
The Purpose Generation & 
Village Revitalization 
Movement

Revitalisasi Desa merupakan salah satu langkah strategis dan 
mendasar, karena desa-desa yang terdegradasi selama era 
industri sesungguhnya merupakan sumber dari hampir
semua permasalahan dunia. Kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi memungkinkan orang tinggal dimana saja, 
sehingga desa maju-sejahtera, mandiri-lestari akan
membantu mewujudkan keseimbangan desa-kota (Cyral). 
Lahirnya “The Purpose Generation” sekarang ini sebuah 
indikator nyata fenomena Spiriterial. Revitalisasi Desa yang 
digerakkan generasi ini akan membawa kehidupan global 
menuju era Cyral-Spiriterial dimana cita-cita keberlanjutan
kehidupan memiliki harapan besar untuk diwujudkan. 



Cyral-Spiriterial Sustainable Life Visions 
(CSSLV)

1. Tumbuhnya kesadaran peran utama manusia -mahluk paling 
cerdas di muka bumi ini- sebagai pemelihara dan penjaga
alam. 

2. Terjaganya jumlah populasi manusia dalam kapasitas daya
dukung alam,

3. Terciptanya sistem ekonomi, politik, sosial dan hukum baru
yang mensejahterakan manusia dan alam secara simultan,

4. Terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan
manusia dan alam,

5. Terciptanya hubungan internasional yang didasarkan pada 
prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan dan 
kegotongroyongan global.


