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Di Fisika terdapat besaran skalar dan besaran vektor.  Besaran skalar yaitu besaran yang hanya 

memiliki harga/nilai saja. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki harga/nilai dan 

arah.  

 

Setiap manusia telah dianugerahi kegeniusan di bidangnya, telah dibekali potensi, dan mempunyai 

kelebihannya masing-masing.  

Yang artinya dalam setiap diri manusia itu sudah mempunyai harga/nilai semenjak terlahir ke dunia.  

 

Pertanyaannya adalah apakah kegeniusannya, segala potensi, dan kelebihannya itu akan diarahkan 

untuk menjadi bermanfaat bagi sebanyak mungkin makhluk? Akan diarahkan dan digunakan untuk 

berkarya di dunia ini? Berkontribusi di kehidupannya yang sekarang? Atau apakah manusia tersebut 

malah membiarkan dirinya hanya memiliki harga/nilai? Yaitu hanya memiliki potensi, kelebihan, dan 

genius di bidangnya tersebut, namun tanpa diasah, tidak dikembangkan, dan tidak menjadikan 

dirinya selain memiliki harga/nilai, tetapi juga memiliki arah yaitu digunakan untuk berkontribusi, 

memberikan kebermanfaatan pada sebanyak mungkin makhluk, dsb. 

 

Jawaban dari pertanyaan itu adalah tergantung pilihan manusia tersebut. Apakah akan memilih 

hanya menjadi manusia besaran skalar? Yaitu menjadi manusia yang hanya mempunyai harga/nilai 

saja atau menjadi manusia besaran vektor? Yaitu selain mempunyai harga/nilai, harga/nilai tersebut 

diasah, diarahkan dan dimanfaatkan untuk berkontribusi, menjadikan dirinya bermanfaat bagi 

sebanyak mungkin makhluk, digunakan untuk membahagiakan dan mengurangi penderitaan bagi 

sebanyak mungkin makhluk, dan sebagainya. 

 

Terserah apa yang akan dipilih oleh masing-masing manusia tersebut. Kita diberi kebebasan untuk 

memilih. Tapi, jangan lupa masing-masing pilihan punya konsekuensinya.  
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Sahabat...  



Mumpung masih berNAFAS. Masih mempunyai daya, tubuh ini masih berdaya sebagai kendaraannya 

jiwa, maka kesempatan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika memang masih belum 

menemukan apa sebetulnya potensi diri, di bidang mana diri ini genius, maka tak ada kata terlambat 

untuk mencari dan menemukannya. Usia sudah bukan menjadi penghalang lagi. Buktinya silakan 

Para Sahabat membaca kisahnya Herland Sanders yang bagi saya sungguh memotivasi dan 

menginspirasi. Walaupun usianya sudah tua, rambutnya pun sudah putih, tapi beliau berhasil 

mendirikan KFC yang mendunia. 
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Sahabat... 

Semoga kita semua dimampukan untuk memberdayakan dan menggunakan segala potensi, 

kelebihan, dan kegeniusan kita dalam bidang masing-masing untuk berkontribusi membahagiakan 

dan mengurangi penderitaan bagi sebanyak mungkin makhluk. Menjadi sebaik-baiknya manusia. 
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Terima kasih                 

semoga bermanfaat                 

Jika keliru mohon dikoreksi                 

Rahayu Sagung dumadi      

    Salam Rindu      


