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THINK TWICE 
(Berpikir Dua Kali)
Michael J. Mauboussin



Buku ini menceritakan bagaimana trik “berpikir dua 
kali” saat membuat keputusan yang dapat membantu 
seseorang mendapatkan keputusan yang lebih baik. 
Kemampuan menganalisa kemungkinan keputusan 
terburuk untuk mendapatkan keputusan yang lebih 
baik.



Metode Utama Mauboussin
Metode utama mauboussin adalah membangun fleksibiltas mental, introspeksi 
dan mengevaluasi bukti secara efektif. Maubossin mengajarkan ada delapan 
konsep yang dapat membantu kita untuk mempelajari kesalahan  dalam 
keputusan kita sendiri dan dalam keputusan orang lain.  Tujuannya adalah 
untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari dari kesalahan tersebut 
dan membuat tatanan alat berpikir baru untuk membuat keputusan di 
saat-saat penting. Hal ini akan membuat kita merespon secara otomatis di 
saat kritis, berpikir dua kali dan menghasilkan keputusan yang rasional.



Ide Besar
Cobalah untuk kalah!
Mauboussin mengatakan ketika sesuatu yang 
baik terjadi, kita biasanya akan mengakuinya 
di bawah kendali kemampuan kita, sebaliknya 
jika hal buruk terjadi, kita akan menyalahkan 
nasib buruk.



Kesalahan kita adalah membuat keputusan berdasarkan 
hasil. Padahal kita seharusnya fokus pada proses. Proses 

lah yang menyebabkan sebuah hasil. Keputusan yang 
efektif datang dari terfokusnya proses kita menguasai diri 
kita untuk tidak mengharapkan hasil yang terjadi karena 
kesempatan. Mauboussin mengatakan introspeksi yang 
jujur penting dilakukan dan juga keterbukaan terhadap 

umpan balik berkualitas tinggi untuk memperluas 
perspektif kita. Keduanya penting dalam membangun 

keterampilan. Pertahankan keputusan yang sejalan dengan 
tingkat keahlian . 



Bayangkan Masa 
Mendatang

Wawasan Ke I



Dalam bukunya, Mauboussin menceritakan umumnya 
keputusan kita mempunyai konsekuensi yang nyata sebagai 
hasil dari tindakan kita. Keputusan yang kompleks mungkin 

tidak terlalu terlihat konsekuensinya. Ini berguna untuk 
membayangkan skenario terburuk yang dapat terjadi. Jadi kita 
dapat mengenali kemungkinan masalah sebelum terjadi dan 

dapat mengambil langkah yang proaktif.



Mengkaji Masa 
Lalu

Wawasan Ke II



Mauboussin mengatakan Jika kita serius untuk memperbaiki keputusan 
dan terbuka menerima umpan balik, ada teknik sederhana yang murah 
dan bernilai tinggi, yaitu “Jurnal Pengambilan Keputusan”. Setiap kali 

membuat keputusan penting, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan 
apa yang akan diputuskan, bagaimana caranya dan apa harapan dari 

keputusan tersebut. Kita juga dapat mencatat bagaimana perasaan kita 
secara fisik dan mental saat pengambilan keputusan.



Akan sulit membuat keputusan terutama jika kita tidak sadar bahwa kita 
tidak memiliki keterampilan yang memadai di bidang yang tidak dikenali. 
Keluarga, teman, musuh dan atasan juga dapat mempengaruhi kita dalam 
mengambil keputusan. Inilah sebabnya kita perlu memiliki alat berpikir 

untuk membantu kita mencapai hasil yang lebih baik.
Buku ini tidak menawarkan formula pasti untuk menghindari keputusan 
yang buruk. Namun buku ini mengajarkan kita bagaimana cara berpikir 

rasional dan mengidentifikasi peluang. Tidak semua keputusan 
menghasilkan hasil yang positif, tapi seiring berjalannya waktu, seseorang 

yang berpikir rasional akan selalu menjadi yang terdepan.



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:
● Think Twice (Michael J. Mauboussin)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/think-twice/

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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