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Kata Pengantar 

 
 
Terima kasih kepada para seluruh peserta 

yang telah berpartisipasi dalam acara ini.  
 
Acara Menulis Quote Keroyokan (MEQURO) 

Batch 1 Bersama Bersama Ebiz Publisher. Acara  
berlangsung dari tanggal 5-11 Desember 2020 
dengan lima tema yaitu : Cinta, Keluarga, 
Persahabatan, Semangat melawan pandemi dan 
Quote berbahasa inggris. 

 
Acara ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta 

yang mengirimkan kutipan terbaiknya.  Kami dari 
tim Ebiz Publisher merasa sangat bangga pada 
kreativitas para peserta.  Ke depannya kami akan 
mengadakan acara-acara menulis lainnya untuk 
meningkatkan kreativitas anak bangsa. 

 
Terima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu berlangsungnya acara ini. 
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Lilyht @Lilyht.Author 
 

“Satu teman di kala susah lebih berharga dari sejuta teman di 
kala senang.” 

 
*** 

 
Anisah Rachmawati @anisahrahh_  

 
kesetiaan seorang sahabat itu lebih permanen dari pada 

kesetiaan seorang pacar. kesetiaan seorang pacar itu seperti air 
yang diletakkan di botol yang berlubang, jadi lama lama akan 

pasti habis. tetapi kesetiaan seorang sahabat itu seperti air yang 
diletakkan di botol yang benar benar tidak berlubang. sahabat 
sejati adalah orang yang selalu ada didekat kita dalam keadaan 

apa pun, mau itu dalam keadaan suka ataupun duka. kasih 
sayang seorang sahabat sejati itu seperti udara, tidak dapat 

dilihat tetapi bisa kita rasakan. 
 

*** 
 

Ainun Najmah Alhadid @ainunnajmah_243  
 

Sahabat itu bukan bagaikan dua kupu-kupu cantik. Tetapi, 
sahabat itu lebih seperti kupu-kupu dengan bunganya. Saling 

membutuhkan dan saling melengkapi. 
 

*** 
 

Aisyah Syifa Lathifah @aish_syfa2  
 

Dengan sahabat aku selalu merasakan tertawa sepuasnya tanpa 
harus berpura-pura. Karena fungsi sahabat adalah membuat kita 

tertawa dan terlepas dari masalah yang kita hadapi 
 

*** 
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Alfiani Yotentiana @alvianiyy  
 

Dia yang hadir dan menjadi tempatku bersadar saat aku sedang 
hancur 

 
*** 

 
Amanda Shifa Salsabilla @amandashifas  

 
" Temu tapi tak jadi sepatu. Jadi perumpamaannya adalah sepatu 
itu sepasang. Yang sering ketemu, kemana-mana selalu bareng, 

tidak menjamin nantinya mereka bakal bareng ke depannya. 
Semuanya tetap rahasia Tuhan. Manusia hanya berencana dan 
berdoa, tapi tetap Tuhanlah yang punya akhir ceritanya. Dan 

lagi, jangan pernah menyalahkan takdir, karena dia yang masuk 
ke hidup kamu hanya ada dua kemungkinan, datang numpang 

atau penuhi ruang yang rumpang." 
 

*** 
 

Anggit Puspitasari @ap_dwr  
 

Semakin dewasa aku jadi semakin tahu mana yang benar-benar 
teman.  

 
Buku adalah satu-satunya sahabat yang kupunya.  

 
Tertawa bersama, bermain bersama sampai orang-orang tak lagi 

bisa bedakan kita. 
 

Kalau aku bahagia kau turut bahagia juga  
Jika salah satu terjuga pasti selalu jadi tujuan utama untuk 

bercerita  
Selalu saja sama-sama  

Hingga tak lagi rasakan kesedihan yang dipunya.   
Aku lupa kita berkenalan seperti apa  

Yang jelas saat ini kita sama-sama bahagia  
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Saling mencari jika salah satu tak ada  
Saling mengejek adalah kebiasaan yang tak pernah terlepas dari 

kita  
Wahai teman, kita harus tetap bersama-sama ya.   

 
Orang-orang berpikir berpikir kita gila karena melakukan hal 

konyol bersama-sama 
Tapi tak mengapa 

Biarlah orang lain berkata apa  
Yang penting kita sama-sama bahagia.  

 
Bukannya memberi solusi malah membuatku semakin emosi. 

Aneh 'kan sahabatku ini?   
 

Seringkali kami dikira kembar karena selalu saja bersama-
sama.   

Berkenalan hanya saat mos  
Kemudian saling menyapa karena di satu kelas  
Hanya berbasa-basi untuk sekedar pertemanan  

Hingga akhirnya melakukan hal gila jika kita disatukan.  
 

*** 
 

Ani Asiilatul Udzmay @aseel_udzmay  
 

"Perihal melangkah maju dalam hidup, ada dua hal yang teramat 
esensial dan tidak terlupakan .  

Cinta yang memberimu kekuatan, dan 
Persahabatan yang membuatmu terus bertahan menghadapi 

rintangan." 
 

*** 
 

Citra Diah Permata @citra_dp  
 

Sahabat?  Bukan seribu teman yang datang saat kamu senang. 
Bukan tiga atau lima teman yang setiap hari bersama, namun 
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menghilang saat kita gagal. Sahabat adalah orang yang ada 
disaat kita susah maupun senang, melalui semuanya bersama, 

saling menyemangati untuk diri kita. Kita tidak butuh dua 
bahkan sepuluh orang untuk menjadi teman kita. Kita hanya 
butuh satu sahabat untuk kita ajak menjalani kehidupan kita 

bersama. Karena seorang sahabat tidak akan meninggalkan kita 
dalam keadaan apapun.  

 
*** 

 
Deandra Marhaendra @deandra_48  

 
Sahabat adalah kata dimana kita menjadi satu dalam sebuah 

dimensi frekuensi keselarasan duka dan tawa 
 
 

*** 
 

Diah Intan Pratiwi @dhint_22  
 

Banyak orang yang mencari kebahagiaan melalui popularitas, 
kekayaan, pacaran dan lain sebagainya. Padahal harta karun 
kebahagiaan terbaik bukan hanya sekedar itu. Sahabat adalah 

jawaban dan harta karun kebahagiaan kita.  Harimu akan penuh 
dengan cerita bahagia, harimu akan penuh cerita sedih, horror, 

lucu ataupun lainnya.  Jangan pernah lupakan sahabat mu walau 
kau telah memiliki dunia mu sendiri. Apapun itu sahabat akan 

selalu menjadi kebahagiaan nomor satu untuk mu. Karena 
mereka lah pelangi, puisi hati, dan mentari yang akan selalu 

menemani ketika kau bahagia ataupun sedih dan letih.  
 

*** 
 

Eka Andaryani Putri @ekaryaniput  
 

Waktu terus kita lalui. Bersama dalam suka dan duka, berbagi 
kisah tak terduga. Hingga akhirnya kebersamaan kita berhenti. 
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Karena tujuan yang berbeda serta jalan hidup masing-masing 
yang telah terukir takdir, kini ada didepan mata. Walau begitu 
aku yakin kau takkan melupakanku. Karena kita telah berucap 

bahwa kita sudah menjadi sahabat selamanya. Walau pertemuan 
kita tak selamanya. 

 
*** 

 
Eka Elsha Septiyana  @elsss_29  

 
Percayalah jika sahabat sejati akan ada kapanpun dan siap 

menemanimu dalam keadaan apapun. 
 

*** 
 

Ester Silalahi @blackthis_3  
 

Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Hanya 
kaulah sahabatku, di antara ribuan kenalanku. Hanya kaulah 

yang berhasil menaklukan hati kerasku menjadi selembut kain 
sutra, mengubah gua bersarang laba-laba menjadi se-mengkilap 
warna emas kuning. Terimakasih karena kau selalu membacok 

saatku terkena tinta hitam. Terimakasih telah setia padaku, 
walaupun kau telah lelah mendengarkan jutaan alasanku. 

Terimakasih sahabatku tanpamu aku sudah tercebur ke dalam 
kolam tanpa pernafasan. Terimakasih telah mengajarkanku 

menjadi manusia yang kuat. Inginku memelukmu saat bertemu, 
namun protokol kesehatan melarangnya. Doaku agar kita semua 

bertameng kesehatan selalu. 
 

*** 
 

Fatma Nur Fitria Sari @hellofnfs  
 

Apakah kamu mempunyai sahabat? Jika kamu punya, betapa 
beruntungnya dirimu. Dia akan menjelek-jelekkan dirimu di 

hadapanmu, namun memujimu di hadapan orang lain. Dia akan 
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bangga melihatmu berhasil, namun terpukul ketika melihatmu 
gagal. Dia akan mendukung semua impianmu, disaat orang lain 

meremehkanmu. Dia akan menerima kekuranganmu, disaat 
orang lain lebih memilih menggunjingmu. Dia akan dengan 

senang hati membantumu ketika kamu dalam masalah, disaat 
orang lain memilih pergi dan berpura-pura tuli. Dia tidak akan 
pernah meninggalkanmu ketika kamu jatuh, tidak akan. Kamu 

mungkin tidak menyadari kehadiran mereka, karena kamu sibuk 
mencari teman yang sesuai kriteriamu. Sesekali, tengoklah ke 
belakang. Dia yang selalu ada untukmu, senang maupun sedih, 

dia selalu ada. Itulah arti sahabat. 
 

*** 
 

Heldawati @heldawati14  
 

Persahabatan sejati selalu menasehati satu sama lain, sahabat itu 
memperbaiki bukan mencaci maki. Sahabat memang tidak 

terganti, meskipun nyawa tidak membersamai lagi. 
 

*** 
 

Hendik Hidayatulloh @208hendik  
 

Perbedaan menguatkan persatuan. 
 

*** 
 

Hesti aira netania @hestinetania  
 

Sahabat bukan hanya berbagi suka dan duka, tapi juga mampu 
berbagi soal dan jawaban.  

 
*** 

 
Indah Sari @indah_sari1108  
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Jangan hianati seseorang karena keegoisanmu bisa jadi dia 
sahabat setia.  

 
*** 

 
Indri Naura Nazifah @indrinazifah17  

 
Pilihlah pergaulan yang bijak , Jangan sampai terbawa suasana 

yang menyangkut perubahan pada diri anda , be your self and be 
Humble  

 
*** 

 
Inka Khristi Instagram @ink_k702  

 
Sahabat, bukuku dan tuhanku. Itu adalah kedua sahabatku. Aku 
punya banyak teman tetapi tidak dengan sahabat. Sahabat akan 
selalu ada saat kau susah maupun senang, sedangkan saat aku 

susah atau gelisah hanya ada buku diary, dan tuhanku lah 
tempatku mengutarakan beban di hati.  

 
*** 

 
Jessica Frety Wagiu @jessicafrty_  

 
"Dalam keterpukuran hidupku 

Kamu selalu ada 
Dalam kesenangan ku 

Kamu juga ada 
Entah bagaimana bila hidupku tanpa mu 

Ketika beribu orang menjauhi ku 
Hanya dirimu yang menemani ku 

 
Terima kasih sudah bertahan dengan ku 

Semoga kamu tetap menjadi kamu 
Dan aku tetap menjadi aku 

Agar kita bisa terus menjadi kita" 
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*** 

 
Jumratul Hasanah @jumratul13__  

 
Persahabatan adalah kata yang selalu membuat gue kembali 

pulang setelah kata keluarga, namun tahun 2020 ini kata sahabat 
sudah tidak ada di dalam diri gue. 

Tahun 2020 gue tau mana yang benar-banar sahabat dan mana 
yang fake, tapi sahabat yang gue anggap dulu yang selalu gue 
bangga-banggain ternyata mereka gak nganggap gue sahabat 

selama ini :) sakit sih tapi gue masih punya keluarga tempat gue 
bersandar.  

  
Jangan pernah menganggap orang terdekat kamu sahabat, 

karena belum tentu dia menggapmu sahabat. Maka bergaulah 
dengan orang yang selalu menghargai mu supaya kamu bisa 

menerima lingkunganmu." 
 

*** 
 

Laiqotur Rafeena @laiqotur29  
 

Berterimakasihlah pada mereka yang setiap hari selalu hadir 
untuk kita.  Mereka yang selalu mengiringi hari-hari kita dengan 

canda tawa. Mereka yang mewarnai proses perjuangan kita 
dengan tingkah konyol dan lucunya. Atau jangan-jangan kita 

lupa untuk berterima kasih, karena kita terlalu takjub pada 
kehadiran mereka atau karena ketika kita bersama setiap hari 

merupakan suatu keajaiban. Terimakasih, sahabat... Tak cukup 
kata untuk mendefinisikanmu.  

 
*** 

 
Maulidiyah Fatimatuz Zahroh S.I.Kom @zmauliid  
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Tidak usah tuk di akui. namanya sahabat adalah di saat kamu 
susah hutang dimana, dia selalu minjemin kamu. 

 
*** 

 
Mita Meriyanti @_m.m_ 

 
Kalau orang merasa ada salah sama kita, kelihatan banget ya 

perubahammya, padahal kita nanggapi nya biasa saja  
 

*** 
 

Nabila Kautsar Bilkau  
 

Terlahir tanpa ikatan, tapi merajut kebersamaan hingga tanpa 
sadar cerita kita menjadi selimut hangat yang melindungi ku 

saat dunia terasa dingin 
 

*** 
 

Nabilla @nabilla.ae  
 

"Sahabat bukan orang yang datang disaat kamu senang saja 
Sahabat bukan orang yang akrab di sekolah tapi di luar tak 

pernah menyapa 
Sahabat bukan orang yang menyuruh mu 

Sahabat bukan orang mengejek mu 
Sahabat bukan dia yang minta traktir setiap hari 

Sahabat bukan orang yang sering ngumpul denganmu 
Tapi sahabat adalah orang yang selalu ada disaat kamu susah. 

Selalu ada di saat kamu menangis dan menenangkanmu 
Selalu memuji mu atas bakat mu atau hal hal kecil 

Selalu bersama sama kemanapun kau berpijak 
Selalu berbagi keluh kesah dan mendengarkan mu 
Dan selalu datang disaat kau membutuhkannya" 

 
*** 
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Nadiyah Hanifah  

 
Tanpa persahabatan, kau tidak akan pernah bisa menjalani 

hidup. Karena sahabat sejati selalu ada setiap susah dan senang 
 

Keluarga bisa saja mengkhianati, tapi sahabat tidak." 
 

*** 
 

Najwa Awliya Noorizza @lianalt_  
 

Something that you never  know, hati nurani selalu benar, tapi 
kenapa kita tetap masuk kea rah yang salah? Karena ego yang 
terlalu besar. Di persahabatan gengsi bukanlah kata yang harus 
di pertahankan, ngapain ada kata gengsi di dalam persahabatan? 

Aku tau perasaan bukanlah sebuah hal yang dapat di halangi, 
tapi apa salahnya jika kita mengontrolnya menjadi perasaan 

yang pantas? Coba sekarang berpikirlah apa gunanya ego dalam 
persahabatan? Untuk berdebat? Untuk menciptakan keseruan? 

Bukankah setiap hal memiliki jalan yang baik dan buruk? 
Mengapa harus mengambil yang buruk jika dapat untuk 

mencoba yang baik? Gagal bukanlah sebuah masalah, semua 
adalah pengalaman. Ego yang baik adalah ketika berani untuk 

meninggalkan sesuatu yang baik untuk mendapat kebaikan yang 
lebih, seperti berteman, jika dia memang sayang sama kamu, 

memang peduli, apa salahnya jika kita mencoba untuk 
bersahabat? Bersahabat itu tidak perlu perkataan “Mau ngga 

kamu jadi sahabat aku?” tapi sahabat itu reflek, dari hati nurani, 
bukan gengsi maupun ego. memang susah buat cari sahabat jika 

kita tidak membuka hati. Everyone pernah diposisi terlalu 
terlena dalam zona nyaman sehingga terlalu takut untuk 

memulai bangkit. Tapi sampai kapan? Sampai ada yang mau 
mengulurkan tanganmu keluar dari zona nyaman? Bagaimana 

jika dia juga sama takutnya denganmu? Mengapa tidak bersama 
sama saling bergandeng tangan untuk keluar mencari hal yang 

baru?  


