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MOTTO 

 

“Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk 

yang menerima sebanyak-banyaknya”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Andrea Hirata, Laskar Pelangi, (Jakarta: Bentang, 2008), 24. 
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