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MOTTO

Jika kamu mampu melakukan pekerjaan yang berat di dalam hidupmu,

Hal itu belum mampu dikatakan kekuatan yang sesungguhnya.

Tetapi jika kamu mampu menyelesaikan masalah besar dalam hidupmu,

Saya yakin itulah kekuatan sesungguhnya dalam dirimu.

(Anonim)
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