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“Kreativitas adalah sumber energi bagi kita, dan wujud kreatif adalah apa yang 

membuatnya berfungsi dalam hidup kita. Sayangnya, banyak orang yang terputus dari 

kekuatan ini.”

-Kerri Twigg



Isi buku dalam satu kalimat :

Catch the Fire (Sangat Menarik) : Buku panduan 
seni untuk kreativitas remaja, dewasa dan 
masyarakat adalah buku yang mendorong 
fasilitator untuk menggunakan kekuatan seni 
untuk membawa vitalitas ke dalam pertemuan 
kelompok. Walau buku ini dirancang bagi 
orang-orang yang bekerja dengan anak-anak 
muda, asas-asas dan praktik-praktiknya juga 
berlaku bagi orang dewasa.



Gagasan Utama

Penutupan Resmi

  “Penutupan program sama pentingnya dengan 

pembukaan. kamu telah mengumpulkan orang-orang, 

menciptakan hubungan yang kuat, bekerja bersama 

dalam hubungan itu, dan sekarang saatnya berpisah, 

diperlukan penutupan yang resmi, tidak peduli berapa 

lama program.”

- Catch the fire, hal. 138 



Taylor dan Murphy menjelaskan  menutup 

setiap program dengan memberi dorongan 

kepada peserta mengenai langkah-langkah 

selanjutnya dalam kehidupan mereka. Hal itu 

menawarkan kesempatan untuk merenungkan 

apa yang sudah dipelajari atau dialami dan 

bagaimana pengetahuan baru itu bisa digunakan 

untuk bergerak maju. Itu juga menawarkan 

kesempatan untuk perpisahan yang bermakna.



Pelajaran 1
Hidup bagaikan sungai yang mengalir

“Meminta peserta untuk membayangkan hidup mereka 
sebagai sebuah sungai yang mengalir yang dimulai sejak 
lahir hingga sekarang. Dengan menggunakan 18 X 24 
kertas gambar dan krayon, mereka menggambar perjalanan 
pribadi mereka dengan lika-liku untuk menggambarkan 
orang-orang dan pengalaman-pengalaman yang telah 
membentuk mereka.”

-Catch the Fire, 241



Taylor dan Murphy menyatakan bahwa kegiatan “kehidupan bagai sungai yang mengalir” 
merupakan kegiatan favorit para peserta. Kegiatan ini memiliki nilai untuk orang menilai 
tentang kegiatan profesional dan bisnis mereka. 

Dalam loka karya yang membahas tentang strategi bisnis, kegiatan ini berfungsi sebagai 
pengantar -bagaimana perkembangan bisnis anda? Apa ada kesulitan? Setelah peserta 
menggambar sungai mereka, mereka kemudian menjelaskan selama 5-10 menit tentang 
hambatan dan kesuksesan di sungai mereka. Ini adalah metode yang baik dan mengesankan 
untuk berbagi informasi tentang masa lalu (apakah itu pribadi ataupun bisnis). 
 



Pelajaran 2
Seni Bermanfaat Bagi Bisnis
“Pertama, meluangkan waktu untuk berkreatif bersama 
dalam sebuah konferensi- bahkan dengan tema seperti 
sains atau aktivisme menggerakkan pengetahuan dan 
memotivasi orang untuk kembali bekerja dengan lebih 
semangat dan terbuka. Dan kedua, orang lebih berani 
membicarakan hal sulit ketika komunitas yang kuat telah 
berkembang dengan mengambil resiko kreatif 
bersama-sama.”

-Catch the Fire, 46



Menemukan cara untuk mengintegrasikan seni 
ke dalam program pelatihan dan pembangunan 
membuat pengalaman belajar lebih menarik dan 
memaksa orang untuk kreatif dan mengambil resiko 
bersama-sama, serta menyatukan kerjasama dan 
kolaborasi. Hal itu masuk akal untuk digunakan lebih 
sering.



Catch the Fire adalah referensi bernilai 
bagi orang-orang yang ingin memasukkan seni  
ke dalam program yang sudah ada. Buku ini 
berisi lebih dari 100 cara untuk memimpin 
kegiatan. Bahkan jika anda hanya menemukan 
satu untuk membuat pertemuan jumat pagi 
anda lebih menarik- ini akan sangat 
bermanfaat. 

Apakah anda memimpin konferensi atau 
lokakarya? Dengan cara apa anda mendorong 
resiko dan ekspresi? Bisakah seni bekerja 
untuk anda?



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:
● Catch the Fire (Peggy Taylor dan Charlie Murphy)
● http://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/catch-the-fire/

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.



Kholifah Anastasia Putri | a dreamer
Kholifah adalah Mahasiswa semester 5 Islamic family law di sebuah 
Institut agama Islam Negeri di Surakarta. Aktivitasnya saat ini aktif 
mencari banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan secara daring agar 
tetap produktif ketika pandemi. Selain itu, ingin mencari banyak 
pengalaman untuk bekal syarat kuliah beasiswa S2 ke luar Negeri.

Isi dengan foto pribadi,
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pilih picture/gambar


