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“Kunci dari keputusan yang 
baik bukan pengetahuan, tapi 

pengertian. Kita mendalami hal 
pengetahuan tapi kita sangat 

kurang pengertian.”

-Malcolm Gladwell

Blink menjelaskan apa yang 
terjadi ketika Anda 
mendengarkan suara hati 
Anda, mengapa keputusan 
yang diambil dalam sekejap 
kadang lebih efisien daripada 
keputusan yang dibuat secara 
sadar, dan bagaimana cara 
menghindari intuisi yang 
menjerumuskan ke keputusan 
yang salah.



3 Pelajaran tentang 
Intuisi Manusia

1. Alam bawah sadar adalah penyaring 
informasi tercepat di dunia.

2. Stres dapat mengacaukan intuisi.
3. Buat penyaring informasi saat intuisi 

tidak dapat dipercaya.



Alam Bawah Sadar Sebagai 
Penyaring Informasi

Terdapat hukum 40-70 yang menjelaskan bahwa 
Anda hanya boleh membuat keputusan jika Anda 

memiliki minimum 40% informasi dan jangan 
menunggu sampai Anda memiliki lebih dari 70% 

informasi. Ini adalah hubungan ideal antara waktu 
dan informasi dimana Anda bertindak cepat tapi 

tetap memiliki informasi yang cukup.

Dalam kebanyakan situasi, Anda sebaiknya fokus 
pada hanya beberapa hal penting dan jangan 

pedulikan hal lain. Sedikit informasi penting 
sudah cukup untuk membuat keputusan. 

Terkadang fokus terhadap detail dapat mengganggu 
proses pengambilan keputusan karena informasi 
remeh menutupi informasi yang paling penting.



Stres Mengacaukan Intuisi
Saat berada di bawah tekanan tinggi, 
Anda akan memandang lingkungan Anda 
melalui pandangan yang sempit. Anda 
hanya dapat melihat hal-hal yang paling 
membahayakan bagi Anda. Karena itu intuisi 
Anda pada kondisi ini sering menghasilkan 
keputusan yang salah.

Dalam kondisi tegang ini sebaiknya Anda segera 
menenangkan diri secepat mungkin. Jalan 
berkeliling, menjauh dari kerumunan dan 
bernafas perlahan. Lanjutkan percakapan di lain 
waktu agar Anda dapat melihat hal-hal yang 
lebih luas dan tidak terperangkap pandangan 
yang sempit.



Saring Informasi Saat Intuisi 
Sering Kali Salah

Ada beberapa stigma yang tetap dipercaya di masyarakat 
walaupun kita tau stigma itu salah. Misal anggapan bahwa 
orang Asia pasti pandai matematika, semua penyanyi pasti 

cantik dan tampan, dan asumsi bahwa CEO suatu perusahaan 
pasti seorang lelaki tinggi berkulit putih.

Di tengah stigma ini, Anda harus membuat penyaring 
informasi sendiri agar tidak terpengaruh informasi 

yang tidak relevan.

Contoh terbaik adalah acara televisi “The Voice” dimana juri 
hanya menilai peserta dari suara dan tidak 

mempertimbangkan informasi lain yang tidak penting.



Kesimpulan:

-Buat keputusan dengan hukum 40-70
-Stres dapat mengacaukan intuisi

-Buat penyaring informasi Anda sendiri
Buku ini direkomendasikan untuk remaja 16 tahun yang sering memikirkan banyak hal 

berulang-ulang, pencari bakat berusia 42 tahun yang berusaha menemukan seniman, penyanyi, atau 
atlet terbaik, dan siapapun yang pernah kaget tentang prasangka yang mereka buat.



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:
● Blink(Malcolm Gladwell)
● https://fourminutebooks.com/blink-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.

https://fourminutebooks.com/blink-summary/
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