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Isi Buku dalam satu kalimat:

Buku tentang kisah hidup George Boiardi, salah satu pemain 
Tim lacrosse Cornell yang meninggal saat bermain bersama 
timnya pada tahun 2004, yang  mengajarkan pada kita 
bagaimana menjadi pemimpin sekaligus rekan tim yang luar 
biasa, dan terus berdampak meski orangnya telah tiada.



“Rekan satu tim yang luar biasa tidak hanya 
memberikan pengaruh untuk Anda hari ini, 

tetapi juga memberikan dampak di sepanjang 
hidup Anda”

(The Hard Hat, halaman 80)



Menurut Justin Gasbarre, pada umumnya kita memiliki 
sosok yang kita kagumi, yang mampu mendorong diri 
kita untuk menjadi lebih baik dan tokoh yang kita 
jadikan teladan.

Sosok – sosok yang menginspirasi seperti itu tentu saja 
tidak banyak dan pasti spesial serta meninggalkan kesan 
yang mendalam bagi kita. 



Dalam buku The Hard Hat, Jon Gordon menceritakan 
kehidupan George Boiardi, salah satu sosok inspiratif  yang 
kisahnya dapat kita tiru supaya kita dapat menjadi seorang 
anggota tim sekaligus pemimpin yang luar biasa dan 
berdampak. 

Melalui kisah ini, Gordon memberikan 21 pelajaran tentang 
bagaimana menjadi anggota tim yang hebat, dan 21 latihan 
(untuk para pemimpin) supaya dapat membangun tim yang 
luar biasa.



Ide Pokok
Jadilah rekan yang menakjubkan.



Dalam dunia bisnis, topik mengenai cara menjadi “rekan tim yang 
baik” jarang diperbincangkan. Padahal, untuk meraih kesuksesan 
tidak hanya peran pemimpin saja yang penting melainkan juga 
keterlibatan orang-orang dalam tim.

Lewat kisah George Boiardi, Jon Gordon menyadarkan kita bahwa 
saat seseorang mampu menjadi rekan yang baik dalam sebuah tim, 
maka ia dapat memberikan pengaruh yang sama besarnya dengan 
pengaruh dari seorang pemimpin yang luar biasa terhadap 
kesuksesan tim atau organisasinya. Dengan kata lain, untuk 
mencapai tujuan bersama, menjadi anggota tim yang baik sama 
pentingnya dengan menjadi pemimpin yang unggul. 



“Tinggalkan suatu tempat 
dalam kondisi yang lebih baik 

daripada saat kamu menemukannya” 
(The Hard Hat, halaman 72)



Pelajaran 1

Memberikan teladan 
lebih baik daripada 

menasehati.



Dalam The Hard Hat, Gordon menuliskan bahwa George hidup 
dengan berpedoman pada kutipan dari perkataan Benjamin 
Franklin, “memberikan teladan lebih baik daripada memberikan 
nasehat.” 

Dia bukan tipe ketua tim yang memotivasi atau menginspirasi anak 
buahnya dengan kata-kata bijak. Akan tetapi, George menginspirasi 
anggota timnya dengan tindakan, usaha dan melakukan segala 
sesuatunya dengan benar. 

Dengan meniru George dalam memberikan teladan secara 
konsisten, orang-orang akan mematuhi perkataan kita karena 
mereka menghormati kita berdasarkan segala tindakan yang kita 
lakukan dalam kehidupan sehari – hari.



“Sebagian pemimpin memimpin dengan karisma. 
George melakukannya dengan memberikan teladan.” 

(The Hard Hat, halaman 49)



Pelajaran 2
Rangkul rekan satu tim untuk 

bergerak bersama.



Jadilah ketua tim dan rekan yang luar biasa. 

Tirulah George. Ia adalah seseorang dengan gabungan dari 
pemimpin yang mengayomi dan rekan tim yang supel. 

Dia selalu mengikutsertakan anggota tim yang lain dalam latihan 
tambahan atau sesi latihan selain jadwal rutin. Dia juga mampu 
mendorong anggota tim nya untuk terus berlatih bersama.



Jon Gordon menuliskan dalam bukunya “Kalau Anda ingin menjadi 
baik, maka fokuslah pada upaya untuk memperbaiki diri sendiri. 
Kalau Anda ingin menjadi luar biasa, maka perbaikilah diri dan tim 
Anda secara bersamaan.”

Dengan melakukan tindakan sederhana seperti meluangkan waktu 
untuk membantu dan mendorong orang lain melakukan hal positif 
secara bersama-sama, berarti kita sedang membangun hubungan 
yang akan menguntungkan semua orang yang terlibat di dalamnya, 
dan akan membantu tim serta organisasi mencapai hasil yang 
diharapkan.



“Bergeraklah bersama saya 
dan mari bersama – sama berusaha menjadi lebih baik” 

(The Hard Hat, halaman 64)



Teladanilah kisah hidup George Boiardi. 
Tirulah dalam menjalankan bisnis di kehidupan sehari-hari supaya kita 

dapat menjadi anggota tim dan pemimpin yang baik sehingga tujuan tim 
kita dapat tercapai. Selain itu, kita akan dapat memberikan dampak 

positif yang kekal dan menakjubkan seperti apa yang George lakukan 
kepada rekan satu timnya dan program lacrosse Cornell.



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
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