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MOTTO 

 

“Stay Hungry, Stay Foolish 

(Steve Job) 

“Jangan Berusaha untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi berusahalah 

untuk menjadi seseorang yang bernilai” 

(Albert Einstein) 

Man Jadda Wajada 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil” 
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