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MOTTO

Man Jadda Wajada: Siapa yang Berusaha Pasti Menuai Hasil
Jer Basuki Mawa Bea : Tiada Keberhasilan tanpa Perjuangan. (Ki Hajar

Dewantara)

Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang tidak dapat dijelaskan melalui alasan

rasional, melainkan terdiri atas pelaksanaan individu masing-masing terhadap

tugas yang bebankan (Plato)
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