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MOTTO  

 

Jangan pernah merasa kamu adalah manusia paling menderita di 

dunia ini, karena hal itu akan membuatmu terpuruk. Never give up, jadilah 

manusia paling berguna. Jika tidak berguna bagi orang lain, setidaknya 

berguna bagi dirimu sendiri. 
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dukungan dan tempat menceritakan keluh kesah saya selama ini, semoga 

persahabatan kita selalu terjaga. 
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segala ke recehan lawakan kalian yang selalu membuat saya tertawa 
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11. Terimakasih atas dukungan dari teman-teman yang tidak bisa saya 
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