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Desain Gaya Hidup

Desain Gaya Hidup adalah desain ideal satu

gaya hidup , terutama satu hal yang tidak

konvensional kemudian memberikan peluang

yang baik untuk pertumbuhan pribadi , rekreasi

dan petualangan.



Metode detil meliputi:

Perencanaan karir

Kewirausahaan

Perjalanan

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Career_planning&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgkhBQvTDKrAMIse-TMaaJh2Nq9cw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh3wKLa4wZe_ISktxPGKZJejlkkow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Travel&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhg-3Ft_A6F8eZikVPgoh732ddWuEA


Istilah Desain Gaya Hidup (Lifestyle Design) ini

diciptakan dan dipopulerkan oleh Timotius Ferriss dalam

bukunya The 4 Hour Workweek . Ferriss mengklaim

bahwa “Orang tidak ingin menjadi jutawan-mereka

ingin mengalami apa yang mereka percaya jutaan

hanya dapat membeli”.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Ferriss&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjamPEgQApgT08OiX-gRUgIMxyQtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_4-Hour_Workweek&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIXzzX1wQs-mDHkDFFNjiIrzfjFA


Orang Kaya Baru (New Richers) adalah subkultur orang yang meninggalkan

rencananya “ditangguhkan-hidup” dan menciptakan gaya hidup yang ideal 

di masa sekarang dengan menggunakan mata uang Lifestyle Desain, yakni: 

waktu dan mobilitas.

The New Richfokus pada

1) Definisi gaya hidup yang diinginkan, 

2) Penghapusan Otomatisasi segala sesuatu tidak relevan dan tidak penting, 

3) arus kas, dan

4) Pembebasan dari lokasi tunggal.



Apa itu Desain Gaya Hidup?

 Apa rencanamu untuk dilakukan ketika Anda pensiun? Apakah Anda berharap

memulai sebuah perjalanan atau berkeliling (travelling), menghabiskan waktu

dengan teman dan keluarga, akan menjadi hobi baru atau sebagai relawan?

 Berapa lama waktu yang Anda butuhkan hingga pensiun? Bagi beberapa orang 

rata-rata, diperlukan waktu sekitar 45 tahun, jika Anda hidup selama itu. Mungkin

anda berharap untuk pensiun lebih cepat, dalam 30, atau 20 atau bahkan 10 tahun

dengan bekerja keras.

Corbett dalam buku dan blognya (Favorit Corbett) mengulas tentang

Desain Gaya Hidup, memulainya dengan beberapa pertanyaan dasar

tentang:



 Mengapa harus seperti itu? Mengapa kebanyakan dari kita pergi ke perguruan

tinggi, mencari pekerjaan yang baik dan menghabiskan 30-40 tahun hidup kita

mendaki tangga perusahaan hanya untuk pensiun saat kita melewati hal utama

dalam puncak karir?

 Mengapa tidak menjalani hidup yang Anda ingin, sekarang? Bisakah anda

melakukan dilakukan hal tersebut? Dapatkah Anda menjalani kehidupan yang baik

sekarang tanpa independen terhadap kaya atau pensiun?



Desain gaya hidup telah banyak menjadi perhatian akhir-akhir ini, sejak Ferriss ‘ dalam

buku Timothy 4-Hour work Week: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich  

merasuk kepada kesadaran publik pada tahun 2007.

Ferriss tidak menciptakan konsep (orang-orang yang telah berbicara tentang hal itu

dan mempraktikkan berbagai bentuk desain gaya hidup sejak Impian Amerika

menjadi de facto gaya hidup di Barat), tapi ia menjadi label tepat dan dijadikan dasar

pada sejumlah teknik untuk merancang gaya hidup optimum anda. Sejak itu, ratusan

buku lainnya, blog, situs dan sumber daya lain tentang gaya hidup desain telah

diluncurkan.



Dalam pengantar bukunya, ia memperkenalkan rancangan gaya hidup dan kelompok

orang yang melakukan hal itu (Orang Kaya Baru):

 The New Rich (NR) are those who abandon the deferred-life plan and create luxury 

lifestyles in the present using the currency of the New Rich: time and mobility.

 Artinya: Orang Kaya Baru (NR) adalah mereka yang meninggalkan rencana

ditangguhkan-hidup dan menciptakan gaya hidup mewah di masa sekarang

dengan menggunakan mata uang Kaya Baru: waktu dan mobilitas.



 Ini adalah seni dan ilmu dan kita akan menyebutnya sebagai (ilmu) Desain Gaya 

Hidup (Lifestyle-Design).

 Dia terus menjelaskan bagaimana orang-orang kebanyakan hanya menerima

status quo dan tidak pernah, bahkan jika ada bisa menjadi pertanyaan alternatif

untuk nilai hidup kerja keras Anda secara keseluruhan yang dipersiapkan untuk

pensiun pada usia 60:

 Itu benar-benar tidak. Kebanyakan orang, termasuk masa lalunya, telah

menghabiskan terlalu banyak waktu meyakinkan diri bahwa hidup harus keras, 

pengunduran diri sampai ditahun ke-9 atau ke-5, kemudian membosankan, 

kadang-kadang di ganti (kadang-kadang) atau dialihkan dengan memilih santai

pada akhir pekan dan kadang-kadangmalah memilih untuk berhenti bekerja dan

memilih untuk menghabviskan hidup dengan berlibur.



 Orang tidak ingin menjadi jutawan – mereka ingin mengalami apa yang mereka

percaya jutaan hanya dapat membeli. Ski chalets, seorang kepala pelayan, dan

perjalanan eksotis sering berimajinasi/khayal. Mungkin menggosok cocoa butter di 

perut di ayunan sambil mendengarkan irama gelombang lautan di sebuah

bungalow beratap jerami milik pribadi disebuah pulau pribadi?  Kedengarannya

menyenangkan.

 Memiliki uang sejumlah $ 1.000.000 di bank bukan fantasi.  fantasi adalah gaya

hidup kebebasan penuh itu seharusnya memungkinkan. Pertanyaannya kemudian, 

Bagaimana salah satu gaya hidup jutawan mencapai kebebasan lengkap tanpa

terlebih dahulu memiliki $ 1.000.000?



Apakah Desain Gaya Hidup untuk Semua

Orang?
 Ya, pasti, semua orang dapat mengambil keuntungan dari unsur-unsur tertentu dari

desain gaya hidup. Pada tingkat yang paling dasar, desain gaya hidup adalah

tentang mempertanyakan etika kerja utama yang mengajarkan kita untuk menjadi

lebah jantan dalam berusaha, bekerja 40-60 jam atau lebih setiap minggu selama

tinggal untuk akhir pekan dan beberapa minggu liburan setiap tahun.

 Lifestyle desain tentu tidak harus seradikal (Ferriss pendukung) outsourcing hidup

Anda , bermain arbitrase mata uang dunia saat bepergian atau menciptakan arus

kas usaha otomatis, kecuali jika Anda inginkan.



Intinya adalah bahwa ini tentang memeriksa hidup Anda dan tujuan Anda dan berpikir

tidak biasa tentang bagaimana membuat hal yang mungkin sekarang daripada nanti.

Ini tentang merancang kehidupan Anda, bukan
membiarkan desain masyarakat berlaku kepada Anda.



Tugas:

Buat Kelompok

(bagi berdasarkan absen;tiap kelompok

berjumlah 5-6 orang)



 Tema Tugas : Identifikasi Kelompok Gaya Hidup di Lingkungan kita.

 Buat dokumentasi tentang Judul dari pengembangan tema diatas.

 Buat wawancara ringan tentang materi judul kelompok anda.

 Buat materi survei (pertanyaan/kuesioner) berdasarkan tiga segmentasi kajian gaya

hidup, yakni The Youth – Women – Nettizen. Ketiga kelompok tersebut merupakan

sasaran utama kaum marketing dalam membentuk opini Gaya Hidup.



Contoh pertanyaan:

 Apa yang menjadi dasar pemikiran anda dalam membeli sebuah produk?

 Apa ketertarikan dalam membeli sebuah produk, anda berdasarkan iklan-

iklan yang anda lihat disejumlah media.

 Iklan media apa yang memberikan informasi tentang produk tersebut?

 Jika informasi dari teman, dari manakah teman anda memperoleh

informasi tersebut?


