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MOTTO 

 

“barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-

perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia 

tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam 

mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta 

yang sesungguhnya?” 

(Lukas 16: 10-11) 

 

“Usaha kerja tidak akan menghianati” 

(Yasushi Akimoto) 

 

“When a goal matters enough to a person, that person will find a way to 

accomplish what at first seemed impossible” 

         (Nido Qubein) 

 

“Bekerjalah tanpa suara, dan biarkan kesuksesan anda yang berbunyi dengan 

nyaring” 

(Frank Ocean) 
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