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 *_Manusia Kepiting_* 
 

Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan 
kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. 
Kepiting-kepiting itu ditangkap pada malam hari, lalu dimasukkan ke 
dalam baskom, tanpa diikat. Keesokkan harinya, kepiting-kepiting ini 
akan direbus, lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. 
 
Yang menarik, tentu saja kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk 
m keluar dari baskom, sekuat tenaga mereka, dengan menggunakan capit
-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal 
selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. 
 
Jurusnya hanya satu, si penangkap tahu betul sifat para kepiting itu. Jika 
ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, te-
man-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Bila ada 
lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan 
menariknya turun. Begitu seterusnya, sampai akhirnya tak seekor kepiting 
pun yang berhasil kabur dari baskom. Keesokan harinya, sang penang-
kap tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting 
yang dengki itu. 
 
Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang men-
jadi seperti kepiting-kepiting itu. Yang seharusnya bergembira jika teman 
atau saudara kita meraih keberhasilan, kita malahan berprasangka buruk: 
jangan-jangan keberhasilan itu diraihnya dengan jalan yang tidak 
benar. 
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Apalagi dalam bisnis atau bidang lain yang mengandung unsur kompetisi. 
Sifat iri, tak mau kalah, atau munafik, akan semakin nyata dan kalau tidak 
segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. 
 
Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis 
atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih 
penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seu-
tuhnya. 
Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bahkan bisa juga 
kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti: kita menang dalam ke-
hidupan ini. 
 
Gelagat seseorang adalah "kepiting" antara lain: 
1. Selalu mengingat kesalahan pihak luar (bisa orang lain atau situasi) 

dan menjadikannya sebagai acuan dalam bertindak. 
2. Hobi membicarakan kelemahan orang lain, tapi tidak mengetahui kele-

mahan dirinya sendiri sehingga ia hanya sibuk merintangi orang lain 
yang akan sukses dan melupakan usaha mensukseskan dirinya dengan 
cara yang positif. 

 
Seharusnya kepiting-kepiting itu tolong-menolong keluar dari baskom, na-
mun yaah... dibutuhkan jiwa yang besar untuk melakukannya.  
 
Coba renungkan, berapa waktu yang kita pakai untuk memikirkan cara-cara 
menjadi "pemenang" dalam kehidupan sosial, bisnis, sekolah, atau agama. 
Seandainya kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk memikirkan cara
- cara pengembangan diri yang positif, niscaya kita akan berkembang men-
jadi pribadi yang lebih sehat dan dewasa. 
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 Yakobus 3:16 
Sebab di mana ada iri hatiiri hatiiri hatiiri hati dan mementingkan diri mementingkan diri mementingkan diri mementingkan diri 

sendiri sendiri sendiri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbua-
tan jahat. 

  

Di Jeram Niagara, beberapa burung sering menukik mengambil air minum 
yang bersih. Tanpa mereka sadari, beberapa tetes air kecil jatuh di sayap 
mereka. Ketika hendak minum lebih banyak, tetesan air makin banyak jatuh 
ke sayap mereka sampai akhirnya mereka tidak kuat lagi dan tiba-tiba 
jatuh. Iblis tidak selalu berusaha menjatuhkan kita dengan "dosa besar". 
Acap kali ia memakai "dosa kecil" untuk membuat kita jatuh. Memang, 
dosa tersebut tidak serta merta membuat kita jatuh. Tetapi setelah 
terkumpul cukup banyak, kita akan mengalami kejatuhan yang fatal. 
 
Salah satu "dosa kecil" adalah iri hati. Suatu hari Iblis menyuruh anak 
buahnya menggoda petapa dari Afrika Timur. Namun petapa yang sudah 
terlatih ini tidak mudah digoyahkan. Akhirnya Iblis turun tangan sendiri. Ia 
mendekati petapa itu dan berbisik,, "Saudaramu baru saja diangkat menjadi 
uskup." Mendengar berita itu, seketika itu juga si petapa marah dan iri 
hati, "Mengapa bukan aku yang dipilih? Bukankah aku lebih senior, lebih 
cakap, dan lebih rohani?" 
 
Iri hati seperti sebuah unsur atau katakanlah zat yg benihnya ada di dalam 
tubuh manusia, namun ada FIRMAN yg Mampu menguasainya dan menun-
dukkannya, iri hati merupakan senjata Iblis yang paling ampuh untuk men-
galahkan orang yang mengejar kekudusan. Karena itu, jangan pernah izinkan 
hati ini dipenuhi oleh dosa-dosa kecil, karena jika kita tidak berhati-hati, 
dosa kecil itu justru akan berakibat fatal. Mari kita perangi dosa dengan 
berkata, "Tidak!" untuk setiap tawaran Iblis. 

 

Waspadai apa saja yang Anda izinkan masuk dalam hati 
Anda karena itu menentukan kadar kemurniannya. 
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 Sebuah Olimpiade yang IstimewaSebuah Olimpiade yang IstimewaSebuah Olimpiade yang IstimewaSebuah Olimpiade yang Istimewa    
 

Beberapa tahun lalu, diadakan olimpiade khusus orang-orang cacat di 
Seattle. Saat itu dilakukan pertandingan lari jarak 100 meter. Sembilan 
pelari telah bersiap-siap di tempat start masing-masing. Ketika pistol 
tanda pertandingan dinyalakkan, mereka semua berlari, meski tidak 
tepat berada di garis lintasannya, namun semuanya berlari dengan wa-
jah gembira menuju garis finish dan berusaha untuk memenangkan per-
tandingan. 
 
Kecuali, seorang pelari, anak lelaki, tiba-tiba tersandung dan terjatuh 
berguling beberapa kali. Ia lalu menangis. Delapan pelari mendengar 
tangisan anak lelaki yang terjatuh itu. Mereka lalu memperlambat lari 
mereka dan menoleh ke belakang. Mereka semua berbalik dan ber-
larian menuju anak lelaki yang terjatuh di tanah itu. Semuanya, tanpa 
terkecuali. 
 
Seorang gadis yang menyandang cacat keterbelakangan mental menun-
duk, memberikan sebuah ciuman padanya dan berkata, "Semoga ini 
membuatmu merasa lebih baik." Kemudian kesembilan pelari itu saling 
bergandengan tangan, berjalan bersama menyelesaikan pertandingan 
menuju garis finish. 
 
Seluruh penonton yang ada di stadion itu berdiri, memberikan salut se-
lama beberapa lama. Mereka yang berada di sana saat itu masih saja 
tak bosan-bosannya meneruskan kejadian ini. Tahukah anda mengapa? 
 
Karena di dalam diri kita yang terdalam kita tahu bahwa: dalam hidup 
ini tak ada yang jauh lebih berharga daripada kemenangan bagi kita 
semua. Yang terpenting dalam hidup ini adalah saling tolong menolong 
meraih kemenangan, meski kita harus mengalah dan mengubah diri kita 
sendiri. 
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 Colours 
 
Alkisah dulu ada hanya ada keluarga warna di dunia. Sang Ibu ber-
nama Puti Putihmelati dan sang Bapak bernama Black Sihitamanis. 
Mereka dikaruniai 3 anak yang imut-imut dan masih ingusan. Nama 
ketiga anak mereka adalah: Meyra Merah, Belu Biru, dan Kunang 
Kuning. Ketiga anak ini didik dengan baik oleh pasangan Putihmelati 
dan Sihitamanis. Akhirnya mereka pun tumbuh dewasa. Mulai terli-
hat karakter-karakter yang menonjol dari tiap anak. 
 

Meyra sangat sensitif dan cepat naik darah. Belu suka mengasihani 
diri sendiri dan sering rendah diri. Kunang senang melakukan tinda-
kan yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Masing-masing 
anak juga memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol: Meyra jago 
memimpin, mengambil keputusan, dan berkharisma. Belu sangat teliti 
dan suka menolong orang lain. Kunang bisa membuat orang yang di 
sekitarnya yang tadinya pundung jadi bahagia. 
 

Dengan kemampuannya masing-masing, mereka bekerja di perusa-
haan kecap kental manis milik Ayah mereka. Mereka bekerja den-
gan sangat baik karena mereka menyukai bidang yang sudah diper-
cayakan kepada mereka. 
 

Hingga suatu hari, Sihitamanis jatuh sakit. Sihitamanis akhirnya 
meninggal tanpa menulis surat wasiat atau pesan terakhir apa pun. 
Perusahaan kecap itu pun akhirnya berada di ambang kebangkrutan. 
Sayangnya, dibandingkan berpikir bagaimana cara membangkitkan 
kembali perusahaan mereka, ketiga anak itu malah bertengkar 
memperebutkan kursi kepemimpinan. 
 
Sang ibu yang melihat hal itu merasa sedih. Kemudian beliau men-
gumpulkan ketiga anak yang dikasihinya. Lalu, setiap anak diberi tu-
gas untuk mencari pusaka keluarga mereka yang telah hilang.  
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Ibunya berharap agar pusaka keluarga itu bisa dijual untuk menutuhi 
hutang-hutang perusahaan. 
 

Untuk mendapatkan pusaka keluarga warna yang sudah terkenal itu, 
mereka diberikan peta. Meskipun mereka sudah menelusuri peta yang 
diberikan ibu mereka tapi mereka tidak kunjung sampai di tempat 
pusaka keluarga itu karena mereka masih menggunakan kemampuan 
mereka masing-masing dan belum mau menerima kemampuan saudara 
yang lainnya. 
 

Hingga akhirnya mereka bertemu kakek tua di tengah hutan yang 
memberikan petunjuk kepada mereka. Untuk sampai ke tempat tujuan, 
mereka harus bekerja sama, saling mendengarkan, saling menghargai, 
dan merendahkan hati. 
 

Awalnya mereka tidak percaya. Setelah mereka kelelahan dan mereka 
sudah nyaris putus asa, mereka pun menyatukan diri mereka. Ternyata 
mereka menemukan kemampuan-kemampuan lain ketika bekerja sama! 
Meyra Merah dan Kunang Kuning menemukan kemampuan Oranye 
yang pantang menyerah Belu Biru dan Meyra Merah menemukan ke-
mampuan Ungu tetap setia hingga akhir Kunang Kuning dan Belu Biru 
menemukan kemampuan Hijau yang selalu berusaha menciptakan per-
damaian. Akhirnya ketiga anak itu berhasil menemukan pusaka ke-
luarga mereka dengan mudah. Perusahaan itu pun bisa diselamatkan. 
Dan ketiga anak itu hidup rukun dan bahagia bersama ibu mereka se-
lama-lamanya. 
 

Memang masing-masing warna punya keunikan tersendiri. Memang 
masing-masing warna sudah diciptakan spesial. Tapi hal itu tidak men-
jadikan warna-warna di dunia ini sombong. Mereka merendahkan hati 
mereka dan rela dilebur dengan warna-warna yang lain. Buah dari ker-
endahan hati itu adalah terciptanya warna-warna baru yang mencipta-
kan kekhasan baru. Dengan kerendahan hati itu juga, pelangi bisa mun-
cul di sela-sela awan seusai hujan. 

7777    



 
AKU MAU JADI PEMIMPIN YANG HEBAT 

Oleh Bishop David Oyedepo 
 

Akhir-akhir ini ada satu teriakan yang sama terdengar di seluruh dunia. ‘Kami butuh 
pemimpin yang hebat!’ Ini saatnya kita sebagai orang Kristen menjawab teriakan dunia 
ini. Kita harus menjadi pemimpin yang hebat.  
Siapa pemimpin yang hebat itu? Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang rohani. 
Kita tidak bisa jadi pemimpin yang hebat kalo kita sendiri tidak jadi seorang yang rohani. 
Hanya kerohanian-lah yang bisa membuat kita jadi pemimpin yang hebat.  Kita liat hidup 
dua orang pemimpin paling terbesar dalam sejarah Alkitab: Musa en Yesus. 
 

MusaMusaMusaMusa 
Musa diakui sama semua bangsa sebagai pemimpin yang besar. Bayangin aja dia 
sendirian mimpin 3 juta orang selama 40 taun. Kurang hebat apa tuh? Apa yang bikin 
Musa bisa jadi pemimpin yang hebat seperti itu?  
Cuma satu, Dia biarin dirinya dipimpin oleh Tuhan. Kalo kita baca kitab Keluaran, sampe 
Ulangan, kita bakal liat gimana Musa ikutin pimpinan Tuhan lewat tiang awan en tiang 
api. Tiap kali ada masalah, Musa langsung datang sama Tuhan. Tiap kali ada ribut-ribut, 
Musa langsung pergi ke kemah pertemuan. Musa gak pernah pake kemampuannya 
sendiri buat mimpin bangsa Israel. 
 

YesusYesusYesusYesus 

Rahasia kehebatan Yesus ada di Yohanes 5 : 19Yohanes 5 : 19Yohanes 5 : 19Yohanes 5 : 19 
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan 
sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa 
mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang 

dikerjakan Anak. 
Kenapa Yesus bisa jadi pemimpin yang hebat yang bisa bikin ribuan orang ikutin Dia? 
Karena Dia ikutin apa yang dibilangin sama Bapa-Nya. Dia gak mengandalkan diri 
kekuatannya sendiri. Walaupun Dia itu Tuhan, tapi Dia tetap bergantung sama Tuhan di 
semua langkah yang harus Dia ambil.  
 

Rahasia pemimpin hebatRahasia pemimpin hebatRahasia pemimpin hebatRahasia pemimpin hebat 

Jadi, apa rahasianya pemimpin yang hebat? Yohanes 10 : 4Yohanes 10 : 4Yohanes 10 : 4Yohanes 10 : 4 
Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan 
mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal 

suaranya. 
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1. Ia berjalan di depan mereka1. Ia berjalan di depan mereka1. Ia berjalan di depan mereka1. Ia berjalan di depan mereka    
Seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau dipimpin oleh Tuhan. Gak 
akan pernah ada seorang pemimpin yang bisa memimpin kalo dia sendiri belum pernah 
dipimpin. Biar bisa jadi pemimpin yang hebat, kita mesti biarin Tuhan mimpin kita. Kita 
mesti biarin Dia berjalan di depan kita.  

2. Mereka mengenal suaranya2. Mereka mengenal suaranya2. Mereka mengenal suaranya2. Mereka mengenal suaranya    
Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tau siapa yang dia ikutin. Sebagai pemimpin 
kita punya orang yang kita pimpin. Artinya ada orang-orang yang mengikuti kita. Ada 
orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama kita. Gimana kalo kita salah jalan? 
Bukan cuma kita doang yang bakal jatuh, tapi orang yang kita pimpin juga. 
So, biar kita gak salah jalan, kita mesti kenal suara orang yang memimpin kita, yaitu 
Tuhan Yesus, en taat sama suaraNya. Waktu kita taat sama suaraNya, saya berani 
jamin, kita gak akan salah jalan en mencelakakan diri kita en orang yang kita pimpin.  
 

Masalah pemimpin saat iniMasalah pemimpin saat iniMasalah pemimpin saat iniMasalah pemimpin saat ini 
Ada dua masalah pemimpin yang saat ini bikin kita gak bisa jadi pemimpin yang hebat: 

1. Memimpin diri sendiri1. Memimpin diri sendiri1. Memimpin diri sendiri1. Memimpin diri sendiri    
Kebanyakan pemimpin saat ini sukanya memimpin diri sendiri. Mereka pikir diri mereka 
yang paling benar. Mereka gak suka dipimpin oleh Tuhan. Padahal Alkitab udah bilang di 
Amsal 14:12, Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.Ini 
masalah pemimpin kebanyakan. Mereka memimpin diri mereka sendiri, mereka pikir 
jalan yang mereka ambil itu yang terbaik, padahal itu sebabnya kenapa kepemimpinan 
mereka gak berkembang.  

2. Memanggil diri sendiri2. Memanggil diri sendiri2. Memanggil diri sendiri2. Memanggil diri sendiri    
Ini juga masalah pemimpin yang sering terjadi. Mereka gak dipanggil untuk menjadi 
pemimpin atau melakukan sesuatu, tapi mereka merasa ‘terpanggil’ untuk jadi pemimpin. 
Ini juga masalah. Kalo kita emang gak terpanggil buat jadi pemimpin atau gak terpanggil 
buat lakuin sesuatu ya jangan lakuin. Jangan jadi sok rohani, merasa terpanggil, atau 
yang lebih parah, memanggil diri sendiri buat melakukan sesuatu buat Tuhan. 
 

Jadi pemimpin yang hebatJadi pemimpin yang hebatJadi pemimpin yang hebatJadi pemimpin yang hebat    
Tadi kita udah belajar kalo mau jadi pemimpin yang hebat, kita mesti mau dipimpin 
sama Tuhan en taat sama Dia. So, ayo kita lakuin. Biar Tuhan yang memimpin hidup kita 
en taatilah semua firmanNya. Amin. 

______________ 
Bishop David Oyedepo adalah senior pastor dari Faith Tabernacle Church, 
Nigeria sebuah.gereja dengan kapasitas gedung terabesar di dunia saat ini. 
Selain sebagai gembala sidang, beliau juga mengajar di sekolah Alkitab dan 
menjadi pembicara keliling dan menulis beberapa buku yang luar biasa.  
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 Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas     
seorang Pemimpinseorang Pemimpinseorang Pemimpinseorang Pemimpin    

  

 

Penulis buku "The Purpose Driven Life" atau "Kehidupan yang digerak-
kan Tujuan" menulis tentang apa yang harus menjadi kualitas seorang 
pemimpin saat ditanya Jemaat Kristiani di Amerika tentang orang yang 
bagaimana yang harus dipilih sebagai Presiden Amerika Serikat. 
 
Apa yang Pastor Rick tuliskan dapat dijadikan patokan bukan saja un-
tuk pemilihan Presiden di Amerika tetapi untuk memilih setiap pemim-
pin. 
 

Ciri yang paling utama menurutnya adalah karakterkarakterkarakterkarakter.... "Fondasi ke-
pemimpinan bukan kemampuan atau karisma, tetapi karakter. Orang 
yang berkarisma seringkali dianggap sebagai pemimpin yang terbaik, 
tetapi karisma dapat dipakai untuk kebaikan maupun kejahatan. 
 
Tanpa karakter, karisma menjadi suatu ancaman, yang digunakan untuk 
memanipulasi situasi untuk tujuan-tujuan egois. Apakah dalam memim-
pin sebuah perusahaan, pusat pendidikan, politik atau keluarga, karak-
ter selalu menang di atas karisma. Apa yang sangat kita butuhkan di 

dalam para pemimpin kita adalah karakter yang kuatkarakter yang kuatkarakter yang kuatkarakter yang kuat.. 
 
Kharisma seorang hamba Tuhan adalah satu kasih ka-
runia yg dapat mengangkatnya. Tetapi karakter yg di 

pakai Tuhan untuk mempertahankannya".   
Warna karakter akan jelas dari setiap respon yg spon-

tan yang kita berikan.  

10101010    



 
Enam ciri lain yang Pastor Rick yakini sebagai kualitas yang esensial 
pada seorang pemimpin adalah: 

Belas KasihanBelas KasihanBelas KasihanBelas Kasihan:  
Pemimpin yang besar secara tulus mempedulikan dan mengasihi orang 
yang mereka pimpin. 
 

Perenungan/KontemplasiPerenungan/KontemplasiPerenungan/KontemplasiPerenungan/Kontemplasi:  
Pemimpin yang besar membangun cadangan spiritualitas, emosional dan 
intelektual  yang mendalam lewat doa, ketenangan, bacaan dan renungan. 
Mereka sadar akan besarnya tanggungjawab mereka. Mereka menyeim-
bangkan waktu yang diluangkan di tempat umum dengan waktu pribad-
inya. 
 

OptimismeOptimismeOptimismeOptimisme:  
Pemimpin yang terkemuka terus menyakini apa yang benar di saat 
setiap orang mau menyerah. Mereka yakin bahwa kejahatan dapat dika-
lahkan oleh kebaikan. 
 

Konsentrasi:Konsentrasi:Konsentrasi:Konsentrasi:  
Pemimpin harus bisa fokus pada persoalan kritis dan tidak sibuk dengan 
masalah-masalah sekunder. 
 

KeberanianKeberanianKeberanianKeberanian:  
Menangani persoalan yang sulit membutuhkan keberanian karena solus-
inya tidak selalunya popular. Tanpa keberanian, pemimpin hanyalah bu-
dak kepada opini publik yang berubah-ubah. 
 

Hati nuraniHati nuraniHati nuraniHati nurani    yang bersihyang bersihyang bersihyang bersih:  
Integritas pribadi sangatlah penting karena kepemimpinan harus diban-
gun di atas dasar kepercayaan 
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 REFLEKSIREFLEKSIREFLEKSIREFLEKSI 

               Sudah tepatkah keberadaan anda sekarang?Sudah tepatkah keberadaan anda sekarang?Sudah tepatkah keberadaan anda sekarang?Sudah tepatkah keberadaan anda sekarang?    
 

Ada 3 kaleng minuman mineral, ketiga kaleng tersebut diproduksi di pabrik yang 
sama. Ketika tiba harinya, sebuah truk datang ke pabrik, mengangkut kaleng-
kaleng minuman mineral dan menuju ke tempat yang berbeda untuk pendistri-
busian. 
 

Pemberhentian pertama adalah supermaket lokal. Kaleng minuman mineral per-
tama di turunkan disini. Kaleng itu dipajang di rak bersama dengan kaleng minu-
man mineral lainnya dan diberi harga Rp. 4.000. 
 

Pemberhentian kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana , kaleng kedua 
diturunkan. Kaleng tersebut ditempatkan di dalam kulkas supaya dingin dan 
dijual dengan harga Rp. 7.500. 
 

Pemberhentian terakhir adalah hotel bintang 5 yang sangat mewah. Kaleng mi-
numan mineral ketiga diturunkan di sana. Kaleng ini tidak ditempatkan di rak 
atau di dalam kulkas. Kaleng ini hanya akan dikeluarkan jika ada pesanan dari 
pelanggan. Dan ketika ada yang pesan, kaleng ini dikeluarkan besama dengan 
gelas kristal berisi batu es. Semua disajikan di atas baki dan pelayan hotel akan 
membuka kaleng minuman mineral itu, menuangkannya ke dalam gelas dan den-
gan sopan menyajikannya ke pelanggan. Harganya Rp. 60.000. 
 

Sekarang, pertanyaannya adalah :  
Mengapa ketiga kaleng minuman mineral tersebut memiliki harga yang berbeda 
padahal diproduksi dari pabrik yang sama, diantar dengan truk yang sama dan 
bahkan mereka memiliki rasa yang sama. 
 

Lingkungan Anda mencerminkan harga Anda. Lingkungan berbicara tentang  

Relationship.Relationship.Relationship.Relationship.    
    

Apabila Anda berada di lingkungan yang bisa mengeluarkan terbaik dari diri 
Anda, maka Anda akan menjadi cemerlang. Tapi bila Anda berada di lingkungan 
yang mengkerdilkan diri Anda, maka Anda akan menjadi kerdil. 
 
(Orang yg sama, bakat yg sama, kemampuan yg sama) + lingkungan berbeda = (Orang yg sama, bakat yg sama, kemampuan yg sama) + lingkungan berbeda = (Orang yg sama, bakat yg sama, kemampuan yg sama) + lingkungan berbeda = (Orang yg sama, bakat yg sama, kemampuan yg sama) + lingkungan berbeda =     

= NILAI YANG BERBEDA .= NILAI YANG BERBEDA .= NILAI YANG BERBEDA .= NILAI YANG BERBEDA . 
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