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MOTTO  

 

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka 

anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. 

 ( Benyamin Franklin ) 

 

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan 

pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah 

sekitar anda dengan penuh kesadaran. 

(James Thurber) 

 

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak 

pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 

(Confusius) 
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Almamaterku. 
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