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 A Beautiful Mind menceritakan kisah menarik tentang matematikawan 
jenius berpenyakit mental, serta pemulihan ajaib dan keberhasilan John Nash 
Jr.

John Nash seseorang yang cerdas,  tetapi perilaku antisosialnya tidak 
menyenangkan bagi sebagian orang. Namun, bahkan orang-orang yang 
menganggapnya mengganggu tahu bahwa ia akan terkenal. Tragisnya, tepat 
ketika karirnya mulai meningkat, perilakunya jadi tambah tidak menentu dan 
obsesif. Dunianya runtuh setelah ia didiagnosis menderita skizofrenia 
paranoid. 

Novel A Beautiful Mind menceritakan perjuangan John Nash selama 
puluhan tahun dengan penyakit dan kesembuhannya. Penulis Sylvia Nasar 
membawa kita ke dalam benak seorang lelaki brilian yang disiksa oleh 
ketidakmampuannya untuk membedakan paranoia dari kenyataan. 



Berikut adalah tiga pelajaran paling menarik dari buku ini:
1. Kecemerlangan John Nash dalam matematika dimulai pada usia muda 

dan karya-karya pascasarjana membuatnya menjadi akademisi yang 
menjanjikan. 

2. Stress berat berkontribusi pada diagnosis skizofrenia paranoid yang 
menggagalkan karir dan kehidupan pribadinya selama beberapa dekade.  

3. Kisah Nash berakhir dengan bahagia dengan kesembuhan dan 
kesuksesan karirnya. 



Pelajaran 1 
Dunia mulai melihat 

kecemerlangan John Nash 
ketika ia membuat 

terobosan-terobosan 
matematika di sekolah 

pascasarjana 



        Seperti  kebanyakan orang jenius, John Nash memiliki 
kecenderungan eksentrik dan penyendiri. Akan tetapi, meski orang 
tuanya mengkhawatirkan kemampuan sosialnya, ia memiliki bakat untuk 
memikirkan problem matematika dengan cara yang baru dan tidak 
lazim. Anehnya, nilai matematikanya di sekolah menengah tidak 
cemerlang karena ia tak peduli untuk menunjukkan apa yang ia dapat 
lakukan dan hanya menulis jawaban yang telah dipecahkannya di kepala. 
Tetapi di perguruan tinggi, para profesornya kagum dengan metodenya 
untuk menyelesaikan dengan mudah masalah matematis yang sulit. Ia 
diterima ke sekolah pascasarjana di Universitas Princeton. 



 Sifat penyendiri Nash membuatnya tidak terlalu disukai. Tapi ia 
menemukan tempat yang cocok dengan bekerja di bawah John 
Neumann, bapak dari Game-Theory alias teori permainan. 
Game-Theory adalah cara untuk untuk menjelaskan bagaimana 
manusia membuat keputusan di antara pemain-pemain yang saling 
bersaing melalui model matematis.  

   Nash memperluas teori Neumann dalam tesisnya untuk memasukkan 
permainan yang melibatkan lebih dari dua pemain dan memungkinkan 
kerja sama. Langkah penting dalam pengembangan teori ini 
membuatnya jadi relevan dalam situasi dunia nyata, khususnya di 
bidang ekonomi. 



 Yang paling penting, apa yang Nash tambahkan pada teori tersebut 
memungkinkan untuk menentukan secara matematis perilaku saling 
menguntungkan antar manusia. Ini dikenal sebagai ekuilibrium Nash 
atau kesetimbangan Nash, yang memenangkannya Hadiah Nobel. 
Sayangnya hadiah ini baru ia terima setelah setengah abad kemudian.
Tesisnya memberinya pengakuan besar di bidang matematika dan 
memberinya pekerjaan di MIT. Di sanalah dia bertemu istrinya, Alicia, 
dan saat itu segalanya tampak sangat menjanjikan bagi keluarga muda 
itu.



Pelajaran 2 
Diagnosis skizofrenia Nash 
muncul setelah masa-masa 

penuh stres dalam karir dan 
kehidupannya.



Ketika Nash mendekati usia 30, ia mulai semakin cemas karena belum 
menerima pekerjaan dan kurangnya terobosan matematika baru. 
Kecemasannya membuatnya memutuskan mengerjakan hipotesis Reimann, 
sebuah problem matematika terkenal yang belum terpecahkan. Ketika dia 
menggunakan seluruh energinya untuk hal itu, ia mengetahui bahwa istrinya 
hamil. Saat itulah orang-orang memperhatikan perilakunya yang semakin aneh. 

Dia mulai percaya alien berusaha merusak karirnya dan mereka mengirim 
pesan rahasia melalui surat kabar. Dengan menolak jabatan profesor di 
Universitas Chicago karena dia adalah "Kaisar Antartika," sudah jelas bahwa 
Nash dalam masalah besar.  
  



Titik balik bagi Alicia datang sewaktu Nash datang ke Washington DC 
tengah malam untuk memberi surat-surat pada kedutaan berisi 
pemerintahan dunia baru yang akan datang. Alicia membuatnya masuk ke 
rumah sakit psikiatri, di mana Nash didiagnosis dengan skizofrenia 
paranoid. Nash diobati dan diberi izin untuk keluar. Namun, tak lama 
kemudian ketahuan kalau ia memalsukan sendiri izin tersebut. Ia 
berkeliling Eropa untuk meyakinkan kedutaan-kedutaan tentang 
pemerintahan dunia baru yang akan datang sampai akhirnya dideportasi. 

Nash melihat keadaan menjadi lebih buruk dengan sumber 
penghasilannya hilang dan Alicia mengajukan cerai. Dia tinggal bersama 
keluarganya untuk waktu yang singkat, kemudian segera kembali ke 
sebuah institusi. 



Pelajaran 3
Kisah tragisnya berbalik ketika 
dia membuat pemulihan yang 

tampaknya tidak dapat 
dipercaya dan akhirnya bisa 

sukses.



 Bagi kebanyakan orang di sekitarnya, semua tampaknya tak bisa 
diselamatkan. Tetapi ajaibnya,, ia mulai pulih.

  Terjadi secara perlahan, tapi skizofrenianya mulai mereda. Pada akhir 
1980-an, orang-orang di Princeton melihat penelitiannya adalah 
benar-benar matematika dan bukan sekumpulan persamaan yang tidak 
bisa dipahami. Nash sendiri mengatakan dia mulai menyadari bahwa 
meskipun pikiran paranoidnya masih menyiksanya, sekarang dia bisa 
menolaknya.

   Lebih hebatnya lagi bagi Nash, dia akhirnya mendapatkan pengakuan atas 
kontribusinya pada Game-theory dengan menerima Hadiah Nobel di 
bidang Ekonomi. Setelah sekitar tiga puluh (30) tahun jauh dari dunia 
akademis, undangan untuk menjadi profesor di Princeton datang padanya. 



Dia menghabiskan tahun-tahun yang tersisa berhubungan kembali 
dengan keluarga dan teman-teman yang telah ia tinggalkan dan 
melanjutkan kembali hubungan dengan Alicia. Mereka kembali menikah 
pada tahun 2001, dan mereka menjalani kehidupan bersama.



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 Jepang 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 bacaanya pun berbahasa inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
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.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● A Beautiful Mind (Sylvia Nasar)
● https://fourminutebooks.com/a-beautiful-mind-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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