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MOTTO 

 

I Won’t Do It 

I Can’t Do It 

I Want To Do It. 

How Do I Do It? 

I’II Try To Do It 

I Can Do It 

To Succeed, I Will Do It 

 

Bukan tentang tugas selesai atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan 

ilmu dan pengalaman dari tugas yang kita selesaikan. 

 

“Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang 

konsisten, itu adalah kunci keberhasilan sesungguhnya.” 

- Bj Habibie -  

 

JANGAN PERNAH MEMBANDINGKAN DIRIMU DENGAN 

SIAPAPUN DI DUNIA INI, KARENA JIKA KAU MERASA MEREKA 
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