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Sedikit Aktivitas)

Ari Meisel



Buku ini dalam satu kalimat:
Buku ini berdasarkan dari asumsi bahwa semakin sedikit yang anda kerjakan, semakin 
banyak kehidupan yang dapat dinikmati dan ini dapat membantu anda dalam menerapkan 
filosofi ini kedalam kehidupan anda dengan memberikanmu sebuah bekal nyata untuk 
meningkatkan efesiensi di setiap aspek kehidupan anda.



“Mengoptimalkan hidup dimulai dengan membangun 
kesadaran diri”

 -Ari Meisel-



Ari Meisel sudah banyak melakukan banyak hal. Biohacking, real estat, membangun 
website, pelatihan produktivitas, menjalankan triathlons(lomba atlet yang terdiri dari 
tiga bidang, berenang, bersepeda, dan lari jarak jauh). Ketika ia dipaksa untuk 
menghadapi penyakit Crohn pada usia yang masih sangat muda, awalnya ia merasa 
putus asa tetapi justru hal tersebut telah membangun semangat yang kuat. Dia tidak 
hanya dapat mengatasi penyakit tersebut tetapi sekarang sebagai pembicara, penulis 
dan pelatih dia membagikan cerita dan kombinasi teknik yang dimiliki.



Pelajaran 1
Membuat otak eksternal untuk 

menghemat ruang otakmu 
sendiri



Dalam hal ini, dibandingkan dengan anda berusaha 
mengingat segala sesuatu dan mengerjakan beberapa hal 
pada suatu waktu bukankah lebih baik sebagai gantinya 
dengan membiarkan teknologi digital membantu Anda di 
sini. Contohnya, dengan membuat otak eksternal.

 
Anda dapat menggunakan program seperti Evernote 
untuk secara harfiah menyimpan setiap informasi yang 
menurut anda penting.

 



Daftar apa yang harus dikerjakan, belanjaan, 
ide dekorasi, artikel, catatan, ini adalah toko 
seba ada untuk segalanya. Teks, Gambar, dan 
bahkan catatan digambar tangan termasuk 
didalamnya, yang dapat anda cari dengan 
mudah.

 
Tidak ada batas penyimpanan, dan cara 
pengaturannya mengatur mirip dengan cara 
otak Anda menyimpan informasi.
 
Berhenti untuk mengingat segala hal, itu 
sudah tidak dibutuhkan lagi.



Pelajaran II
 

Sesuaikan hidup Anda untuk 
menghemat waktu dan bahkan  

menghasilkan uang.



Apakah Anda tahu bagaimana terkadang arsitek 
membentuk kamar dengan cara yang sangat aneh?
Seringkali kita menemukan ada satu ruang kecil di 
pojok tempat meja yang tidak bisa kita akses 
karena tidak ada yang cukup. 10 tahun yang lalu, 
jika anda ingin rak khusus untuk persis sesuai 
dengan sudut itu, satu-satunya cara adalah 
membangun sendiri 
Hari ini, Anda dapat memilikinya dan dikirim 
kepada Anda dalam hitungan hari, berkat 
pencetakan 3D.
 



Contoh Ari, menggunakan Shapeways untuk 
membangun dinding khusus untuk komputernya. Yang 
hanya dia  lakukan adalah membuat sketsa desain di atas 
kertas (ya, gambar buruk tidak apa-apa) dan memiliki 
seseorang di Fiverr yang mengubahnya menjadi model 
3D. 
Model ini kemudian diunggah ke Shapeways dan 
seminggu kemudian, dinding khusus sudah berada di 
kotak surat.
Dan jika Anda berpikir itu brilian, coba pertimbangkan 
ini: Dia kemudian menggunakan situs Shapeways untuk 
menjual 6 lebih dari dinding khusus seperti miliknya 
kepada orang lain, yang memiliki komputer yang sama 
seperti dia, dan membuat $400 dari itu.
Perspektif yang baru, kan?
 



Pelajaran III
Gunakan batas atas dan bawah untuk 

menukar kuantitas untuk kualitas



Sengaja membatasi diri sendiri adalah salah satu hal yang paling bebas yang dapat Anda 
lakukan. Ari menyarankan melakukannya dengan batasan atas dan bawah.

Batas atas adalah jumlah maksimum yang Anda miliki, tidak dapat lebih dari pada itu, 
misalnya jumlah potongan pakaian di lemari pakaian Anda, jumlah waktu yang dapat 
Anda habiskan di Facebook setiap minggu, atau jumlah burger Anda bisa makan dalam 
sebulan.

Sebuah batas bawah, adalah jumlah minimum yang Anda miliki, tidak bisa kurang 
daripada itu. Ini sangat membantu untuk segala sesuatu yang Anda ingin lakukan, tapi 
selalu menundanya, seperti berolahraga, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau 
bepergian.

Contoh, Ari memiliki batas atas untuk jumlah perangkat elektronik yang ia dapat miliki, 
dan batas yang lebih rendah untuk melakukan setidaknya 1 perjalanan per bulan.

 
Kedua hal ini membantu Anda menukar kuantitas untuk kualitas dalam hidup Anda dan 
tidak membiarkan baik pekerjaan maupun harta memakan waktu yang Anda yang 
sebenarnya Anda ingin menghabiskan pada hal yang lebih penting.



Buku ini direkomendasikan untuk:
Seseorang berumur 21 tahun yang selalu lupa pada list belanjaanya, seseorang yang 
berumur 31 tahun yang tidak dapat membuat barang dari tangannya sendiri, dan 

siapapun yang merasa memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan



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 Jepang 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 bacaanya pun berbahasa inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
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.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
●  Less Doing More Living (Ari Meisel)
●  https://fourminutebooks.com/less-doing-more-living-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.
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