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“Ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah pengalaman, penggambaran 
renungan pada kreativitas dan hidup - hanya untukmu, temanku yang 

kreatif. Pada momen yang tepat untuk ketenangan, inspirasi, dan 
intropeksi.” 

 
-You Are A Circle, Halaman 7 



Membaca buku ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Kamu dapat menemukan inspirasi pada 

setiap halaman, meskipun hanya sekilas. Tidak seperti buku tentang kreativitas lainnya yang 

bertele-tele, You Are a Circle  tersaji langsung pada intinya.  

 

Tidak sekadar untuk dibaca, buku ini dapat dijelajahi. Guillaume Wolf menyebut buku ini sebagai 

buku konsep. Buku ini adalah keberhasilan eksperimen dalam publikasi mandiri yang kreatif. 

Pada sisi kiri terdapat kalimat pendek: sebuah kutipan, pesan penuh inspirasi atau tantangan. 

Pada sisi kanan, terdapat lingkaran, sebuah cetakan balok kayu buatan tangan. Kamu akan 

menyadari desainnya yang minimalis dan meriah.  

 

Buku ini meliputi aspek-aspek proses kreatif dan pembicaraan nyata tentang tantangan 

perjalanan dan bagaimana kamu dapat bergerak melampaui tantangan serta tumbuh dan sukses. 



Ide Pokok: Kreativitas adalah sebuah hadiah.  

“Kamu adalah sebuah 
lingkaran, yang tinggal di 
sebuah persegi, membuat 

segitiga.”  
 

-You Are a Circle, Halaman X 



Lalu? Itu yang pertama kali aku pikirkan. Apa maksud dari kutipan tersebut? Aku 

berusaha memahami maksudnya. Kalimat ini membingungkan. Apa maksudnya? Apa 

yang ingin dikatakan oleh penulis?  

 

Setelah beberapa saat, aku paham. Mungkin, tidak ada arti khusus, dan semua kalimat 

itu memiliki tujuan: untuk merenungkan dan melepaskan kreativitas-mu.  

 



Ini adalah sebuah tujuan yang ingin kita capai ketika membaca buku atau segala 

sesuatu yang menyerupai buku. Kita membenamkan diri kita pada pengalaman yang 

ada, tidak hanya membaca kata-kata saja, tetapi bagaimana kita tenggelam dalam teks. 

Kita ingin pengalaman menginspirasi kita untuk memahami arti dari pertanyaan atau 

masalah yang sedang kita hadapi.  

You Are a Circle menganggap konsep ini secara harfiah. Kamu tidak hanya 

membaca buku, tetapi kamu juga merasakannya. Hal ini membantumu untuk 

mengambil tindakan, melakukan sesuatu hal atau menciptakan. Ketika kamu 

menciptakan, kamu menyatu dengan kehidupan—kamu benar-benar hidup. 

 



Wawasan I: Kreativitas Tanpa Batas  
 

“Ingat, tak terbatas itu ada 
dimana-mana.” 

 
-You Are a Circle, Halaman 118 



Guillaume memiliki berbagai cara untuk menginspirasi, dengan tulisan dan gambar, pada 

bukunya. Seberapa banyak lingkaran berbeda yang dapat digambar seseorang? Hal ini 

menarik, ada banyak lingkaran berbeda yang dapat digambar oleh seseorang. Pada 

awalnya, mereka terlihat mirip, tetapi, ketika kamu memperhatikan lebih dalam buku 

tersebut, kamu akan semakin menyadari kepelikannya. Kata-kata dapat mengering dan 

lingkaran-lingkaran akan memberikan ruang terbuka serta imajinasi untuk mengeksplor 

pikiranmu sendiri. 

 

 



Kreativitas tidaklah harus rumit. Ketika kamu membuka hati dan memproyeksikan antusias 

pada kehidupan, kamu telah memulai langkah kecil untuk menemukan pencerahan.  

 

Seringkali, kita terhalang oleh ide yang kita batasi sendiri dan kekhawatiran terhadap 

pendapat orang lain. Guillaume mendorongmu untuk keluar dari kekhawatiran. Saya sangat 

suka pada kalimatnya, “Jangan pernah mencoba tinggal pada kehidupan, mimpi, dan gairah 

orang lain. Hal tersebut tidak pernah berhasil.” Membayangkan, memberdayakan, 

menciptakan. Hal ini adalah inti dari kreativitas tidak terbatas. Berlatihlah di kehidupan dan 

kamu akan bertumbuh lebih kuat dan bijaksana.   



Wawasan II: Kreativitas Terdiri dari Perubahan 
 
 
 

"Apakah kamu terjebak secara kreatif? Lihat 
lebih dalam, rekan, hingga kamu menemukan 

nagamu. Jangan biarkan ketakutanmu 
menghalangimu dalam menciptakan. Kerjakan 

saja. Dan mari kita lihat apa yang akan 
terjadi.”  

 
-You Are a Circle, halaman x 



Apa yang menghalangi kita dari kekreativitasan? Tak lain adalah ketakutan dan 
ketahanan. Buku ini mengundang kamu untuk memiliki keberanian membuat. Hal tersebut 
mendorongmu untuk melihat kecantikan dan makna kehidupan serta dunia, dan untuk 
membagikan kemahiranmu. Sebagaimana penulis menggambarkan buku ini, ada banyak sekali 
cara untuk menjadi kreatif.  

 



Kreativitas adalah kendaraan transformasi dan pengalaman. Ia merubah dirimu dan duniamu. 

Ia memberi semangat untuk mencoba hal baru, meskipun sebelumnya terlihat bodoh.  

Kamu hanya perlu untuk keluar dari ambang ketakutan. Jika kita ingat bahwa setiap hal akan 

berubah seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan memberikan semangat untuk memulai. 

Kuncinya adalah percaya, meskipun kita belum dapat melihat hasilnya. Pada intinya: berani 

untuk mengambil tindakan pada ruang kosong. Guillaume sudah melakukannya dengan 

beberapa buku percobaan. Ia mendorong kamu sebagai pembaca untuk berpikir dan 

bertindak lebih dari sekadar membaca buku (atau melihat ke lingkaran). Isyarat kecil dan 

pekerjaan mendorong kamu untuk melihat arah baru. Jangan takut pada kekuranganmu.  

 



Rasa syukur adalah alat yang mendasar untuk perubahan. Ketika kamu terbiasa untuk 
bersyukur atas setiap hal, kamu memusatkan dirimu pada hatimu dan mempererat 
hubungan yang kamu miliki di kehidupan. Bersyukurlah ketika kamu bergerak di jalan 
kreativitas, ucap Guillaume. Itu adalah hadiah. 



Membaca buku ini adalah pengalaman yang mengagetkan, 
menantang, menginspirasi, penuh kelucuan dan keanehan. 

Membacanya sangatlah menyenangkan, aku pasti akan 
membacanya lagi untuk mendapatkan inspirasi. Jangan 

hanya membacanya, meskipun hal itu mungkin yang kamu 
pikirkan. Semakin sering membacanya, semakin aku 

mengapresiasinya.  
 

Terima kasih Guillaume atas karya dan inspirasi, yang 
membuatku berpikir berbeda dari pada orang pada 

umumnya.  
 
 



Bisakah kamu bernyanyi? Bisakah kamu menggambar? Bisakah kamu menari? Bisakah kamu 
tampil? Bisakah kamu bercerita? Ya, kamu bisa. Tinggalkan keraguanmu, Lompati 

ketakutanmu. Fokus. Kembali bekerja. Coba Lagi.  
 

Tunggu apa lagi? 



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: 

● You Are a Circle  (Guillaume Wolf) 
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/you-are-a-circle/ 

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. 
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