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MOTTO
Akan ada saatnya kamu di saat yang kurang menyenangkan, ada saatnya
kamu mengalami kegagalan. Tapi semua itu datang bukan untuk terus diam disitu,
itu semua ada cuma untuk lewat saja, untuk membangun karakter kita.
Mari kita bekerja keras mencapai target pribadi masing-masing, tidak
gampang tapi pasti bisa. Gak harus langsung patok target tinggi, pelan-pelan saja.
Ibaratnya naik tangga, kita naik satu anak tangga ke anak tangga berikutnya, satu
demi satu. Kita tetep butuh merayakan euforia biar tidak cepat bosan sama target
tinggi kita.
Teruntuk kamu yang tengah memperjuangkan sesuatu, yang berharap tapi
tidak sesuai harapan, yang berusaha tapi belum berhasil, yang bekerja keras tapi
kurang dihargai. Percayalah, tidak akan pernah ada yang sia-sia perihal meraih
mimpi. Jadi mari bermimpi, bangun, dan wujudkan.
Last, perihal berusaha. Perjuangan sebenarnya bisa jadi baru dimulai
ketika kita sudah mengalami kegagalan. Terpuruk cuma bikin keadaan lebih buruk.
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