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MOTTO 

 

Jadilah dirimu sendiri. Lakukanlah apa yang dirimu inginkan. Sejelek 

apapun karyamu itu karena hasil perjuangan dan kreatifitasmu bukan karena 

campur tangan orang lain. Setidaknya kamu sudah mencoba untuk menjadi 

seorang pemain bukan hanya sekedar menjadi seorang penonton. Hargailah karya 

orang lain, maka nantinya karyamu akan dihargai. Karya bisa muncul bukan 

karena seberapa besar modal materi yang kamu miliki tetapi karya bisa muncul 

karena besar kreatifitasmu memanfaatkan barang yang ada bukan memaksakan 

barang yang tidak ada. 
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