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The Artist’s Way merupakan sebuah buku klasik pengembangan diri 
sepanjang masa yang menyalakan jiwa seniman, memulihkan kembali 
kreativitas dan membiarkan energi ilahi mengalir di dalam dirimu ketika 
menciptakan seni.



Kutipan favorit penulis:

“Seni yang serius lahir dari aksi yang serius”
- Julia Cameron



THE ARTIST’S WAY merupakan contoh klasik dari 
seseorang dalam memilih diri mereka sendiri. Jauh 

sebelum Amazon ada dan penerbitan sendiri menjadi 
standar praktis, Julia Cameron menerbitkan sendiri buku 
ini setelah bukunya ditolak oleh penerbit. Secara cepat 

bertahap dan pada tahun 1992, diterbitkan kembali 
dengan apa yang disebut sekarang yaitu The Penguin 

Group.

Buku ini menguraikan kursus 12 minggu untuk 
membantu menyinari batin seniman kita lagi, bahkan bagi 

kita sudah lama belum menciptakan banyak seni 
semenjak menggambar sederhana di kelas dua SD.

Berikut ini 3 pelajaran yang membantu kita menemukan 
kembali jalan seniman:

1. Menulis Morning Pages untuk membiarkan kreativitas 
mengalir

2. Jika merasa buntu, mintalah bantuan orang lain
3. Anggap diri kita sebagai tukang kebun yang mengurus 

ide



Siap bernyanyi, menari, 
mencoret-coret, menggambar, 
melukis, menyemprot atau apa 
pun yang dicintai seperti ketika 

kamu adalah sang seniman 
(anak kecil).

Saatnya menyala kembali!



Pembelajaran I:

Berikan kreativitas kesempatan untuk 
bebas dengan menulis Morning 

Pages



Kreativitas, sama seperti hal lainnya yang 
membingungkan sebagai hasil dari bakat murni, 
adalah kemampuan yang dapat dilatih seperti para 
seniman, musisi, penulis yang tidak perlu waktu 
lama menunggu inspirasi untuk dijadikan seni.  
Begitu inspirasi datang, mereka segera mengerjakan 
selama 90 hari berturut-turut dan kemudian 
menyerahkan karya-karyanya.

Mereka melatih kreativitas yang dilakukan sedikit 
demi sedikit setiap hari. Terjadi pasang surut 
kinerja, seperti halnya di  kebanyakan aspek lain 
dalam hidup. Tetapi seiring berjalannya waktu, 
pencapaian kreativitas mereka berlipat ganda.



Namun, jika baru memulai mungkin bisa melihat 
tekad yang kuat seperti Steven Pressfield. Ia adalah 
seorang tentara yang menulis berjam-jam setiap hari.

Cara baik untuk memulainya adalah dilakukan secara 
perlahan. Julia Cameron menyarankan untuk menulis 
Morning Pages. Hal pertama di pagi hari adalah 
duduk dan biarkan pikiran kita berkeliaran lalu 
tuliskan apa yang dipikirkan. Buat satu atau dua 
halaman, dimulai dari yang kecil. 

Anggap cara ini sebagai meditasi yang dilakukan 
sebagai cara untuk membiarkan kreativitas mengalir 
tanpa hambatan. Lakukan ini selama seminggu dan 
lihatlah hal-hal ajaib yang terjadi.



Pembelajaran II:

Jika memiliki hambatan 
menulis, bernyanyi atau 

melukis, biarkan 
orang lain 

membantu.



Saya suka membuat pokok berita untuk artikel baru. Namun, 
bagian yang menakutkan adalah: menulis artikel, bahkan bagi 
penulis yang menulis setengah juta kata pada tahun 2016, 
dimulai dari halaman kosong.

Tak terkecuali saya. Penulis kelas dunia pun bergumul dengan 
ini. Cara baik yang bisa dilakukan adalah seperti yang 
dilakukan oleh Seth Godin yang menulis seperti kita 
berbicara. Itu membantu, karena tidak ada yang menghalangi 
ketika kita berbicara.

Julia Cameron memiliki ide lain untuk menepis beberapa 
hambatan yang ditemui oleh para penyanyi, penulis, dan 
pelukis, yaitu: biarkan orang lain memberikan bantuan.



Coba tanyakan kepada teman atau keluarga kita:
Apa yang kamu inginkan untuk saya tulis? 
Lagu yang seharusnya saya nyanyikan? 
Motif apa yang seharusnya saya lukis?

Dan kemudian lakukan saja. Bisa jadi cara ini sangat 
membebaskan kita untuk tidak memaksa berpikir apa yang 
perlu dibuat untuk sementara waktu dan saat selesai, kita 
akan berada di tempat yang sama sekali berbeda. 

Bersiaplah untuk menghadapi selanjutnya!

Pembelajaran II:

Jika kamu memiliki 
hambatan menulis, 

bernyanyi atau melukis, 
biarkan orang lain 

membantumu



Pembelajaran III

Ide banyak berkeliaran di luar sana, 
tugas kita hanya merawat dan 

menyaksikannya tumbuh



Michelangelo tidak menciptakan David. Dia 
berkata dia menemukannya. Sederhana? Dia 
merupakan salah satu seniman terhebat dunia 
dan dia tidak mendapatkan pujian. Ia hanya 
mengatakan bahwa dia menemukan ide 
tersebut dan kebetulan menjadi seorang 
pemahat batu pada waktu yang tepat untuk 
mewujudkannya.

Anggap dirimu sebagai wadah dimana ide 
mengalir begitu saja dan ketika ide itu muncul, 
bebaskan!



Seorang tukang kebun tidak menciptakan 
pohon. Dia menanam bibit dan kemudian 
merawatnya, berharap suatu hari bermekaran 
dan bertumbuh besar menjadi pohon yang 
indah. Menjadi tukang kebun (ide) adalah yang 
harus kita lakukan sebagai seniman.

Temukan, rawat mereka, bantu mereka 
tumbuh dan lihat yang terjadi. 

Jadilah tukan kebun yang baik, ya!



Kesimpulan
The Artist’s Way mungkin salah satu buku pengembangan diri untuk para 

seniman. Saya tidak tahu sebelumnya hingga baru-baru ini, akan tetapi hal tersebut 
menjadi sesuatu yang besar, idenya sangat transformatif. Julia benar-benar tertekan 

menjadi seorang seniman. Sekarang, kita sering berpikir kita harus mendapat 
penghasilan penuh melalui seni hanya karena merasa sanggup. Tetapi seringkali, 

semua terjadi berkat kebebasan yang kita miliki, bukan karena mencari penghasilan 
melalui seni yang berhasil menciptakan sesuatu luar biasa. Inilah pengingat yang baik 

untuk itu.



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 Artist’s Way (Julia Cameron)
● https://fourminutebooks.com/the-artists-way-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.

https://fourminutebooks.com/the-artists-way-summary/
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