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MOTTO
Keberhasilan akan diraih dengan cara belajar
Kesuksesan akan diraih dengan terus belajar
Keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan
Sukses adalah berani bertindak dan punya prinsip
Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha dan
kegigihan
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