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Writing and reading have been my hobbies for years. I love reading both fiction and non-

fiction such as business books and self-development. Several years ago, I tried to make a blog 

to write random posts at lipiyayaya.blogspot.co.id. Then, I recently write at new blog about 

my travelling experiences. You can visit thebrokepacker.blogspot.co.id.  

Toko Buku Gramedia holds weekly event of making book review via Twitter. I decided to 

join that event by making the review of ‘Catching Fire’ as you can read below.  

Catching Fire (Tersulut) 

 
 

Catching Fire atau Tersulut (dalam bahasa Indonesia) adalah buku kedua dari trilogi The Hunger Games, 
yang dikarang oleh Suzanne Collins. 
 
Cerita berawal dari persiapan Katniss Everdeen dan Peeta Mellark untuk mengadakan Tur Kemenangan, tur 
ke distrik - distrik yang harus dilakukan oleh pemenang Hunger Games. Ya, Katniss dan Peeta adalah 
pemenang Hunger Games ke-74. Namun, cara mereka memenangkan pertandingan tersebut dianggap 
kontroversial oleh Capitol dan menyulut pemberontakan di distrik - distrik. Presiden Snow mewanti-wanti 
Katniss untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, sayangnya semuanya sudah terlambat, distrik - 
distrik telah menjadikan Katniss sebagai simbol untuk pemberontakan mereka. Beberapa bulan kemudian, 
Capitol mengadakan kembali Hunger Games yang ke-75. Entah disengaja atau tidak, Hunger Games kali ini 
mengharuskan tiap distrik mengirim  2 orang dari para pemenang permainan berdarah ini yang masih hidup. 
Sehingga, dapat dipastikan bahwa Katniss dan Peeta kembali ke arena. 
 
Salah satu karakter yang menjadi favorit saya adalah Katniss Everdeen. Ia adalah seorang yang sangat tangguh 
dan cerdas. Tidak banyak perempuan yang mampu menjalani dan mempertahankan hidup seperti yang 
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dilakukan Katniss, apalagi dengan kemampuan berburu yang luar biasa. Karakter Katniss ini dapat menjadi 
sosok  panutan bagi para generasi muda zaman sekarang untuk berani menghadapi dan mencari jalan keluar 
untuk semua rintangan yang ada dalam hidup, bukannya mencari jalan pintas. 
 
Novel ini memiliki atmosfer yang lebih menegangkan daripada novel sebelumnya, The Hunger Games. Suzanne 
Collins berhasil meramu cerita yang dapat membawa pembaca masuk di situasi yang ada, sehingga kita dapat 
merasakan ketegangan yang ada ketika terjadi pemberontakan - pemberontakan, hukuman yang dilakukan 
oleh Penjaga Perdamaian, serta rintangan-rintangan yang ada di arena. 
 
Tidak hanya fantasi dan pertualangan belaka yang disuguhkan buku ini, banyak nilai - nilai kehidupan yang 
bisa dipetik, seperti keluarga, cinta, pengorbanan, dan perjuangan. Buku ini membuat pembaca menyadari 
bahwa hidup harus dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk 
orang - orang yang kita cintai dan bahkan orang - orang yang tidak kita kenal, yang ada di sekitar kita. Hal 
ini akan membuat hidup kita lebih berarti. 
 
Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh siapapun, karena di dalamnya terkandung hampir semua 
genre, seperti fantasi, drama, thiller, dan action. Plus, berbagai pelajaran mengenai hidup yang ada dalam buku 
Tersulut ini. 
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You can also read my other posts on my blogs. If you are interested to hire me, please let me know  
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