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MOTTO 

 

 “Tidak masalah jika 

Saya gagal. 

Setidaknya Saya 

menyampaikan 

konsep itu pada orang 

lain. Bahkan jika Saya 

tidak berhasil, 

seseorang akan 

berhasil.” (Jack Ma) 

“You don’t need to be 

a rocket scientist. 

Investng is not a game 

where the guy with 

the 160 IQ beast the 

guy with 130 IQ.” 

(Warrent Buffett) 

“if you are not willing 

to risk the unusual, 

you will have to settle 

for the ordinary.” (Jim 

Rohn) 
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