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OWN THE DAY, 
OWN YOUR LIFE

(Milikilah Harimu, Milikilah Hidupmu)
Aubrey Marcus



Buku yang ditulis oleh Aubrey Marcus pada tahun 2018 ini 
menjelaskan tentang kumpulan perubahan kecil yang bisa dilakukan 
untuk memaksimalkan potensi diri dengan mengoptimalkan 
kesehatan tubuh dan pikiran untuk rutinitas sehari-hari.



“Aku ingin kamu membayangkan dirimu sendiri setahun ke depan. 
Kamu tahu, dalam tahun tersebut kamu akan berubah, entah 

kamu melakukan sesuatu atau tidak. Dan pilihanmu antara 
sekarang dan nanti akan menentukan perbedaannya.”

- Aubrey Marcus -



Tiga pelajaran yang dapat dipetik dari buku ini :

1) Minum air saat bangun pagi, bukan kopi.
2) Tidur siang untuk meningkatkan produktivitas 

setelah makan siang.
3) Tujuan kebugaran Anda seharusnya untuk 

kesehatan tubuh Anda.



Minum Air Saat Bangun Pagi, 
Bukan Kopi

Umumnya orang-orang menyukai kopi 
untuk memulai hari mereka. Marcus 
menjelaskan, “Orang rata-rata kehilangan 
sekitar 1 pound air setiap malam, karena 
mereka tidak minum air selama 7 sampai 8 
jam. Sehingga, mereka akan dehidrasi 
setelah bangun tidur.” Jika kopi untuk 
memulai hari, aliran darah akan terlalu 
cepat dan membuat Anda cemas alih-alih 
membuat fokus. Oleh karena itu, Marcus 
menyarankan minum air terlebih dahulu.



Tidur Siang Untuk Meningkatkan 
Produktivitas setelah Makan Siang

Dalam budaya Asia, sangat umum untuk pekerja 
disediakan tempat beristirahat, sehingga mereka bisa 
tidur siang setelah makan siang. Berdasarkan sains, 
tidur siang adalah cara terbaik untuk 
meningkatkan produktivitas setelah makan. 

Marcus mengutip studi British tahun 2008 yang menguji 
efek kafein dengan tidur siang dan meningkatkan jumlah 
jam tidur malam. Ketika aktivitas tersebut dilakukan 
untuk mengisi ulang fungsi motorik dan kognitif 
manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan tidur siang.



Tujuan Kebugaran Anda 
Seharusnya untuk Kesehatan 

Tubuh Anda
Sebagian besar di antara kita, mungkin sangat 
jarang berolahraga. Tapi, itu juga berbahaya jika 
kita hanya fokus terhadap 1 aspek dari tubuh. 
Contohnya, banyak binaragawan terobsesi 
untuk menyempurnakan bagian tubuh atau otot 
yang mereka inginkan. Seringkali,  
konsekuensinya tidak untuk jangka panjang. 
Mungkin Anda terlihat sangat sehat dan segar 
sekarang, tapi jika Anda terlalu sering 
melewatkan olahraga untuk bagian tubuh yang 
lain, Anda akan menyesal nantinya. Pastikan 
seluruh tubuh merupakan tujuan kesehatan 
Anda sendiri.



Ulasan Buku “Own The Day, Own Your Life”

Buku ini sederhana, tapi tidak terlalu sederhana. Buku ini dikemas dengan bukti 
agar trik yang disajikan bermanfaat dan banyak konteks untuk membantu 

pembaca mengimplementasikannya dalam hidup. Marcus sendiri paham, tidak 
semua cara bisa berlaku untuk semua orang, sehingga pembaca masih bisa 

memilih dan mencoba. Tapi saya yakin sebagian cara dari buku ini layak untuk 
dicoba.



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:
● Own The Day, Own Your Life (Aubrey Marcus)
● https://fourminutebooks.com/own-the-day-own-your-life-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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