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Buku ini dalam Tiga Kalimat:

Anda dapat melakukan apa saja jika Anda mengubah tugas menjadi sebuah kebiasaan. 
Akan lebih mudah untuk dapat bertahan pada kebiasaan baik tersebut dalam jangka 
panjang jika anda memulai dengan kebiasaan kecil yang sangat mudah pada awalnya.

Ketika Anda melewatkan sebuah kebiasaan sekali, kembalilah ke jalur dan 
tetap memprioritaskan kegiatan setelahnya. 

• Jika Anda tidak akan 
melakukan sebuah 
kebiasaan, berikan 
penjelasan kepada 
diri Anda sendiri 
mengapa Anda 
melewatkannya.

• Pastikan jangan 
pernah 
melewatkannya 
sebanyak 2 kali.  
Kehilangan 2 hari 
tanpa melakukan 
kebiasaan sama saja 
seperti “membunuh 
diri sendiri”

Ringkasan ‘Manusia Super oleh Kebiasaan’:

Berikut ini adalah ringkasan buku tentang Manusia 
Super melalui Kebiasaan oleh Tynan. Catatan saya 
bersifat informal juga banyak mengandung kutipan 

yang saya petik dari buku serta 
pemikiran-pemikiran pribadi saya. Ringkasan ini juga 
mencakup pelajaran utama dan bagian penting dari 

buku ini. 

Kebiasaan memungkinkan Anda untuk tetap 
konsisten dengan perilaku yang akan 
membutuhkan banyak kemauan keras jika 
hanya dilakukan dalam sekali percobaan, 
dengan menjadikannya sebuah kebiasaan akan 
lebih mudah bagi Anda untuk 
mengerjakannya

• Ketika Anda melewatkan sebuah 
kebiasaan sekali, kembalilah ke jalur 
dan tetap memprioritaskan kegiatan 
setelahnya.

• Rencanakan kegagalan. Cari tahu 
penyebab Anda melewatkan sebuah 
kebiasaan dan rencanakan solusinya 
terlebih dahulu.

• Rencanakan varian dalam kebiasaan 
sebelumnya. “Saya tidak akan 
mengikuti rutinitas olahraga normal 
saya ketika melakukan perjalanan ke 
Eropa. Jadi saya akan melakukan 20 
push-up per hari saat saya di sana dan 
kemudian segera kembali ke rutinitas 
latihan saya yang sebelumnya begitu 
saya pulang. ”



• Rencanakan varian dalam 
kebiasaan sebelumnya. “Saya 
tidak akan mengikuti rutinitas 
olahraga normal saya ketika 
melakukan perjalanan ke 
Eropa. Jadi saya akan 
melakukan 20 push-up per 
hari saat saya di sana dan 
kemudian segera kembali ke 
rutinitas latihan saya yang 
sebelumnya begitu saya 
pulang ”

• Ketika Anda merasa tidak 
ingin melakukan kebiasaan 
anda, lakukanlah pekerjaan 
yang buruk.

• Jika Anda menyalahkan diri sendiri setiap 
kali Anda melewatkan kebiasaan, pada 
dasarnya Anda merusak seluruh tujuan 
pengalaman. Kebiasaan seharusnya 
membuat hidup Anda lebih baik. Membenci 
diri sendiri karena melewatkan kebiasaan 
sama saja dengan memperkenalkan hal-hal 
negatif yang sepenuhnya mengimbangi 
manfaat positif. (Catatan: kita bisa 
menggunakan metafora keuangan di sini. 
Mendapatkan kartu kredit baru untuk 
mendapatkan banyak frequent flier miles 
tidak ada gunanya jika Anda tidak melunasi 
saldo setiap bulan. Negatif mengimbangi 
kenaikan positif. Situasi yang sama di sini 
dengan kebiasaan)

• Gunakan kesalahan Anda untuk menjadi 
fokus. Kesalahan adalah indikator ke mana 
Anda harus mengarahkan energi Anda.

• Tidak ada jaminan kesuksesan setelah Anda 
memperkenalkan kebiasaan Anda ke dunia 
luar. Tetapi, Anda bisa mengendalikan 
perilaku Anda, jadi fokuslah pada prosesnya 
bukan pada hasilnya

• Itu adalah hal terbaik untuk selalu menganggap bahwa itu adalah kesalahan Anda. 
Kita cepat mengklaim sebagai korban, tetapi tidak cukup cepat untuk mengklaim 
tanggung jawab. (Catatan: ketika kita kehilangan pekerjaan kita, kita menganggap 
itu ekonomi. Ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan, kita menganggap itu 
karena kita tidak memiliki jaringan yang tepat. Kita membuat segala macam 
asumsi. Jika Anda akan menganggap sesuatu, anggap itu salahmu. Selalu ada 
sesuatu yang lebih yang bisa Anda lakukan.)

• Ketika Anda menganiaya orang lain, rasakanlah perasaan 
bersalah. Ketika Anda menganiaya diri sendiri, rasakanlah 
belas kasihan.

• Anda dapat melakukan apa saja jika Anda mengubah tugas 
menjadi kebiasaan.

• Ada dua jenis orang: mereka yang merasa lebih mudah 
untuk menambahkan kebiasaan baru ke dalam hidup 
mereka dan mereka yang merasa lebih mudah untuk 
menghilangkan kebiasaan dari kehidupan mereka. (Catatan: 
Anda mungkin menemukannya berbeda menurut 
kebiasaan)

• Jika Anda tidak akan menindaklanjuti kebiasaan, lebih baik 
tidak memulainya sama sekali dan fokus pada kebiasaan 
yang sebenarnya bisa Anda lakukan



Dalam beberapa situasi lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba 
sama sekali.  Tidak demikian halnya dengan kebiasaan. Lebih baik mencoba hal 

kecil dan tetap mengerjakannya daripada mencoba yang besar dan gagal. (Catatan: 
ini karena semua manfaat kebiasaan berasal dari konsistensi jangka panjang.)

Catatan: kebanyakan orang mengoptimalkan diri untuk 
garis finish. Tujuan, hasil, pencapaian, dan tenggat waktu. 

Sebaliknya, Anda harus mengoptimalkan untuk garis 
awal. Mengurangi gesekan, dll

Mempelajari cara membangun kebiasaan baru adalah hal 
yang bermanfaat karena Anda dapat menerjemahkan 

keterampilan yang Anda pelajari ke kebiasaan baru. Itulah 
salah satu alasan mengapa membangun kebiasaan yang 

sangat sederhana itu bermanfaat.

Cara Anda menjalani hari normal 
dipenuhi dengan pemicu untuk kebiasaan 

baru yang memungkinkan 

Melakukan sesuatu sesekali atau kapan pun Anda 
merasa ingin adalah hobi yang tidak konsisten 

tetapi jika Anda melakukannya sesuai jadwal yang 
dapat diprediksi  itu merupakan kebiasaan.

• Pertama, Anda perlu mengakui 
kebiasaan buruk Anda. 
Setelahnya, Anda perlu 
mengembangkan rencana 
khusus untuk menyelesaikan 
masalah.

• Rangkailah kebiasaan Anda 
dengan kebiasaan termudah di 
awal. Hal itu akan menjadikan  
kita sangat mudah untuk 
memulai dan biarkan 
momentum membangunnya.

• Jika Anda kesulitan menemukan 
waktu dan ruang untuk 
kebiasaan lama dan baru, 
biarkan kebiasaan lama Anda 
hilang saat Anda membangun 
yang baru. Setelah kebiasaan 
baru menjadi rutin, Anda akan 
cenderung kembali ke rutinitas 
dengan kebiasaan lama karena 
Anda sudah menguasainya 
sebelumnya.



• Itu merupakan ide bagus untuk  
bertanggung jawab kepada diri 
sendiri.

• Pasti ada konsekuensi kegagalan.

• Cadangkan akuntabilitas untuk 
kebiasaan terpenting Anda. Ini bisa 
menjadi sulit di bidang logistik untuk 
mengatur mitra akuntabilitas, tetapi 
itu bekerja dengan sangat baik.

• Jika Anda ingin tumbuh, Anda harus 
memaparkan diri Anda pada 
pengaruh berkualitas tinggi.

• Berhentilah  dari kebiasaan ketika 
Anda tidak lagi ingin berhenti. 
Waktu ketika Anda memiliki 
banyak manfaat emosional dari 
berhenti adalah awalan.

• Ekspos diri Anda pada ide-ide 
yang tidak Anda setujui dan 
benar-benar mencobanya.

• 3 kebiasaan negatif besar 
adalah: 1) narkoba dan 
alkohol, 2) kecanduan 
stimulasi, 3) teman negatif.

• Sayang sekali semua orang 
adalah orang bodoh. 
Tentu saja, bagi orang lain, 
kita adalah orang idiot.

• Ingatlah bahwa setiap 
orang hanya berusaha 
melakukan yang terbaik 
dan bahagia. Sama seperti 
Anda.

• Mengkonsumsi makanan 
sehat mungkin merupakan 
kebiasaan sehat paling 
berdampak yang bisa Anda 
adopsi.



• Elemen kunci dari kebiasaan tidur yang baik adalah kegelapan total dan 
keheningan.

• Dibutuhkan dua bulan untuk membangun kebiasaan meditasi sebelum Anda 
mulai merasakan manfaatnya

• Meditasi menciptakan ruang antara merasakan dorongan hati dan bertindak 
padanya.

• Kebanyakan orang yang bekerja di dalam ruangan kekurangan vitamin D.
• Segala sesuatu dalam hidup adalah input atau output. Kita menciptakan 

sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu.

• Dalam sebuah perjalanan internasional, membaca buku, dan mencari karya 
hebat dari semua bidang adalah beberapa cara terbaik untuk meningkatkan 
kualitas input Anda.

• Menulis setiap hari, menari, dan kebiasaan berorganisasi adalah beberapa 
cara terbaik untuk meningkatkan kualitas Anda.

• Untuk kebiasaan menulis: apa yang Anda tulis dan kualitas tulisan tidak 
penting. Namun tetap melakukan kebiasaan tersebut adalah hal terpenting.



• Untuk kebiasaan terorganisasi: praktikkan kebersihan yang tidak sempurna di mana Anda mendapatkan rumah atau ruang kerja Anda dengan 
kebersihan 9/10, tetapi jangan khawatir tentang kesempurnaan.

• Kebiasaan kalender: komponen penting dari kebiasaan kalender adalah menulis semua yang ada di kalender. Jika Anda tidak menyimpan 
setiap acara di kalender maka Anda tidak bisa mempercayainya dan itu mengalahkan tujuannya.

• Merapikan hidup Anda. Jika anda 90 persen yakin bahwa tidak akan menggunakan sesuatu  dalam 6-12 bulan ke depan, singkirkan saja.

• "Dua kali, lalu berhenti." Pertama kali Anda ingin berhenti, jangan. Semangati diri Anda. Kali kedua Anda ingin berhenti, 
Semangati kembali. Ketiga kalinya Anda ingin berhenti, maka Anda bisa berhenti.

• Hilangkan kebiasaan menunda-nunda. Jika Anda ingin menunda pekerjaan di masa depan, itu tidak masalah. Tetapi Anda tidak 
diperbolehkan menunda-nunda memulai kebiasaan. Anda harus mulai sekarang. Jangan menunda. 

• Pada setiap  akhir hari, nilai diri Anda berdasarkan berapa banyak waktu yang Anda buang dan sebagainya.



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:
● Superhuman by Habit  (Tynan)
● https://jamesclear.com/book-summariessuperhuman-by-habit 

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://jamesclear.com/book-summariessuperhuman-by-habit
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