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MOTTO 

“Katakanlah yang sebenarnya walaupun pahit” 

 (HR. Ibnu Hibban ) 

 

“Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu” 

(Lao Tse) 

 

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 

ia bisa menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya” 

(Alexander Pope) 

 

“Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan tinta yang 

tak dapat terhapus lagi” 

 (Thomas Carlyle) 
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