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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. 
 
 

Tim Ebiz Publisher
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Lilyht @Lilyht.Autor 
 

“Kau tidak akan tahu apa itu cinta sampai kau 
merasakannya sendiri, belajar tentangnya sendirian, 

jatuh, bangun, bahagia dan terluka sendiria, lalu 
menemukan orang lain untuk menghadapinya 

bersama.” 
 

*** 
 

Adellia Puji Lestari @just_call_me_adell 
 

♡ Cinta itu, datang dengan sendirinya, bukan karena 
paksaan yang menimbulkan pertengkaran. 

♡ Cinta itu mengajak ta'arufan hingga ke jenjang 
pernikahan, bukan pacaran. 

♡ Cinta, ada kalanya membuat kita bahagia, ada kalanya 
membuat kita sengsara, terluka, juga menderita. 

♡ Cinta itu, jika dia memilihmu apa adanya, bukan karena 
rupa, apalagi harta. 

  
*** 

 
Adies Aulia @adiesaulll 

 
Kepada hati yang buruk karena terpuruk 
Tetaplah bangkit walaupun terasa sakit 

Tak perlu gundah akan gelisah 
Dirimu tak butuh dia di masa lalu 

Cinta itu indah, bila tepat orangnya 
Cinta itu anugerah, bila kamu senang bersamanya 

Mencintai itu tidak salah 
Wajari saja sesekali bermasalah 
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Hanya karena tidak saling percaya 
Hubungan itu menuai amarah 

Hingga di mana pada saat tak bisa lagi terselesaikan, 
Ada yang menelan pahitnya itu semua 

Ada yang memilih angkat tangan atas semuanya 
Tenang saja, hatimu pasti mampu 

Melalui ingatan masa lalu 
Atas pilihan kedua orang itu 

Tersenyumlah 
 

*** 
 

Afifa Tyastiti @afifatyastiti 
 

Terkadang orang-orang berubah namun memori tidak, 
apalagi tentang cinta. Ia bagaikan film lama yang terus 

tersimpan di kepalamu, menunggu dirimu untuk 
memutarnya. Kau tidak bisa menghapusnya dan 

melupakannya begitu saja. Sepahit apapun atau semanis 
apapun, memori itu akan selalu terkenang dan bisa muncul 

kapan saja. Yang bisa kau lakukan adalah berdamai dan 
hidup dengannya tanpa harus membebani hidupmu yang 
sekarang. Namun sesekali kau juga harus menengok ke 
belakang, bercermin, supaya langkah yang kau ambil ke 

depannya bisa lebih tepat. 
 

*** 
 

Aliftiani Rahmayanti @Alifftry 
 

Kita akan menemukan banyak sekali wujud dari rasa 
cinta. Dengan warna dan dari orang yang berbeda, dengan 
cara dan ungkapan yang tak sama, di waktu dan keadaan 
yang kadang tidak pernah kita duga. Tapi bagaimanapun 
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bentuknya, dari siapapun datangnya, kapanpun kita 
menemukannya, semoga kita tidak menjadi penerima rasa 
cinta yang buta mata dan tidak menjadi pemberi rasa cinta 

yang pilih-pilih. 
 

*** 
 

Almaidah @tinta_merah3  
 

Katanya cinta itu buta, tidak memandang fisik seburuk 
apapun itu. Tapi nyatanya, zaman sekarang sedikit orang 

yang buta akan cinta, kebanyakan lebih kepada yang 
memandang fisik. 

 
Katanya cinta itu tuli, tidak mendengar omongan orang 

lain terhadapnya, tetap saja mencinta. Tapi nyatanya, cinta 
di zaman sekarang sering pupus karena mendengar 

omongan sampah orang lain. 
 

*** 
 

Alnaya R. Namira @yumika.rosie_ 
 

Kadang kala cinta itu indah. Membawa kebahagiaan yang 
amat sangat. Menerbitkan senyum lebar di bibir manis tiap 
insan yang merasakan. Melepaskan tawa yang terdengar 

sangat bahagia. Namun, cinta juga tak luput dari kata 
sakit. Tak jarang cinta diiringi tangis pilu. Cinta itu buta 

dan tuli. Tak peduli seberapa sering hati tersakiti, cinta itu 
akan tetap tumbuh. Bahkan bertambah besar, setiap 

waktunya. 
 

*** 
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Amanda @manda_mnd788  
 

Cinta sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat 
dimengerti oleh perasaan kita sendiri. 

 
*** 

 
AMELLIA PUTRI @alienamelli  

 
Pepatah lama mengatakan bahwa cinta itu murni. Tak 
tersentuh rasa marah, obsesi, ataupun kecemburuan. 
Mungkin tiga hal itu akan kalian "wajar"-kan, karena 

memang mereka adalah sumber malapetaka. Tapi tahukah 
kalian, perasaan yang terlalu dalam dan rasa percaya yang 
meledak-ledak juga akan menodai kemurniaannya. Saat 
kedua hal itu menguasai, kau tidak akan menyadari saat 

cintamu mulai bengkok dan kau enggan untuk 
meluruskannya. 

 
*** 

 
Andi Tungkadiraya @andi tungkadiraya  

 
Tak tahukah kau, jika cinta itu bagai ritme dalam sebuah 

lagu?, kadang kau terusik dengan nada bisingnya, dan 
kadang pula hatimu seketika menyejuk dalam alunan dan 

melodinya yang lembut, halus bagai sutera hingga 
rasanya, amarahmu habis tak bersisa. Namun, satu hal 

yang harus kamu tau, cinta tak seabadi waktu, ia kadang 
datang, dan bertolak ke hati yang lain. Jika suatu saat 

kejadian itu datang ke dalam hidupmu, hal utama yang 
harus kau lakukan adalah...,tengadahkan pandangmu ke 
langit, maka akan kau rasakan sesalmu terkurang sedikit 

demi sedikit.  
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*** 

 
Andieny @andieny_12  

 
Katanya,kalau rindu seseorang langsung saja katakan 

langsung saja temui. Tetapi,rasanya tidak adil. Bagaimana 
dengan kita yang LDR ini? Ketemu saja tidak 

pernah,tetapi saling mencinta dan merindu. Tak perlu 
ketemu untuk menabur rindu,hanya melihatnya di sosial 

media sudah membuat rindu setengah mati. Apalagi 
melihatnya setiap hari,rasanya sangat ingin kumiliki. 

 
*** 

 
Angelia Arum Arizana  @angeliaarum @rhmnvrntn6  

 
Hal yang paling mengenaskan di dunia ini ialah ketika kita 

berpisah dengan seorang yang telah membersamai kita 
sejak lama dan pasti selalu ada buat kita. Perpisahan yang 
paling kejam menurut saya adalah terpisah karena takdir. 

Tuhan rupanya lebih sayang kepadamu, maka dia 
mengambil kamu. Dan aku hanya bisa menguatkan diri 

menjalani hari yang terbiasa dengan dirimu menjadi tanpa 
kamu seumur hidupku. 

 
*** 

 
Anggi Reza Lestari @ 

 
heii_anggii Cinta bukanlah hanya sekedar kata saja. Tapi, 

cinta adalah rasa kasih sayang yang terukir dengan 
ketulusan hati. Jangan pernah menganggap cinta adalah 

fiksi. Karena dengan cinta hidupmu akan berwarna. 
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Ketahuilah cinta akan mengubah warna kelam menjadi 
cerah. 

 
*** 

 
Anggi Reza Lestari @heii_anggii  

 
Telah lama kita menjalin rasa. Begitu indah semasa 

berjuang bersama. Terasa damai dalam dekapan manismu. 
Kenangan yang telah terukir diantara kita, kini telah pupus 

bersama senja. Cinta dan kasih telah sirna 
menenggelamkan segala rasa. Namun bagiku, cinta kita 

hanya diuji, tidak akan terpisah hanya karena jarak. 
 

*** 
 

ANISA EVA BELIA @anisaeb_  
 

Hai, apa kabar hatimu? 
Baik baik saja kan? 
Aku harap begitu :) 

Usah kau patahkan hati karena ulahmu sendiri 
Tak lelahkah dirimu? 

Selalu mengharap sesuatu yang tak pasti 
Mengharap sesuatu yang fana 

Dan akhirnya, hanya berujung kecewa 
Sudah ya, 

jangan menggali lubang yang sama 
Jaga hatimu, ia terlalu berharga untuk terluka. 

 
Annisa Tri Wahyuni @tewe1234  

 
Cinta.... 

Kata itu akan datang 
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Lewat hati yang kian dalam 
Sudah lama cinta ini ku pendam 

Ingin rasanya hasratku mengatakannya namun aku hanya 
ingin menunggu waktu dan menunggu hal yang 

membosankan ini. Ku selalu memperhatikanmu dari jauh. 
Demi Cinta yang ku perjuangkan. Dan tibalah saatnya aku 

harus mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu dan 
menyayangimu. 

 
*** 

 
Ardino @dinoardi18  

"Purnama nan tenggelam wahai rindu yang 
mempesonamu, sayang kita tahu hanya tuhan yang bisa 
menjodohkan kita dan dengan niat yang baik, hati tulus 

dan sebuah kerja keras mendapatkanmu, maka semua akan 
terjadi, teruntukmu yang ku sayang" 

 
*** 

 
Argia Regina Putri @argiagunawan_  

 
Apapun yang bisa kulakukan, akan aku lakukan. 

Menunggumu, mengasihi, menyayangi, bahkan menjadi 
seseorang yang paling setia. Aku tak berjanji, tapi itu 

harapku. Semoga semesta meridhoi. 
 

*** 
 

Ari Putra Mulya  @ptra_am05  
 

Logikanya begini: dia balas pesan cepat karena mungkin 
lagi kosong jadwalnya, dia perhatian karena ramah ke 

semua orang, dia lihat kamu terus karena punya mata, dia 
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senyum bukan berarti lagi cari perhatian sama kamu, jadi 
gak usah terlalu menganggap kalo kamu itu paling spesial 

buat dia. Gak usah kelihatan baik di depan dia, segala 
berpura-pura jaga sikap. Karena kalo dia suka sama kamu, 

pasti menerima kamu apa adanya. Bersikap biasa aja ke 
dia, tunjukan jati dirimu. Ga perlu bergaya seperti mereka 
yang cantik, anggun, kalem, dan lain-lain. Kamu ya kamu, 
mereka ya mereka, kamu gak bisa jadi mereka, mungkin 
mereka gak bisa jadi kamu. Lebih ke apa adanya, adanya 
apa. Ga usah memaksakan diri buat jadi ini itu. Saran aja 
si, memang mayoritas perempuan punya hati yang gak 

apatis kek lelaki, tapi setidaknya dikurangi. Baru dipuji aja 
sudah mau kek terbang, baru dihina padahal bercanda 

sudah tumbang. Jangan terlalu memprioritaskan hubungan 
percintaan, dunia ini luas jangan persempit dengan 

masalah cinta yang sepele. Sudah jelas-jelas pacaran itu 
zina, tetap aja dilakukan. Giliran galau, nangis sedih ke 

Pencipta. Ini yang salah Pencipta atau yang dicipta? Cinta, 
cinta, dan cinta, lama-lama muak ditelinga. Karena Cinta 

bisa mengubah orang pendiam menjadi orang yang 
banyak omong, orang baik menjadi orang jahat. Kalo 

masalah jodoh atau pendamping hidup, sudah ada yang 
atur kok. Tinggal tunggu waktunya aja, belajar untuk 

sabar. Pasti ada, jangan terlalu berpikiran negatif dulu. 
Percaya aja sama rencana Pencipta, kapan waktunya bakal 

datang dengan sendirinya walaupun terkesan lama. 
 

*** 
 

Ari Putra Mulya Intagram: @ptra_am05  
 

"Cinta itu buta untuk hatinya tidak untuk matanya, semua 
orang pasti lebih memilih fisik daripada sifat. Bukankah 

itu biasa? Karena ketika kita membeli suatu buku, hal 
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yang paling dilihat pertama adalah sampul bukunya baru 
isinya. Tidak ada salahnya untuk membenahi diri, bukan 
mengubah bentuk ciptaan-Nya namun merawat apa yang 

diberikan-Nya." 
 

*** 
 

Aristides Bima W. IG : @arisutidesu  
 

Lebih baik sendiri daripada memiliki pasangan yang lebih 
memilih uang daripada kamu sendiri 

 
*** 

 
AULIA NISSA AHNAFIA @ansa16__  

 
Semesta. 

Maaf atas segala lara, maaf atas tangis yang mengudara, 
maaf sudah terlalu lama berlakon pura-pura bahagia. 

Menuding mu atas rumitnya perkara cinta, menyalahkan 
mu atas lamanya penantian. Padahal kerap kau tunjukan 
kejamnya sebuah penghianatan. Padahal tak sekali kau 

perlihatkan mereka yang rapuh sebab ekspektasi mencintai 
yang tak menjadi kenyataan. 

 
Hai.. 

Terimakasih untuk kesempatan mengenalmu.Ternyata 
bahagia gak melulu tentang terbalasnya perasaan. 

Ternyata bagiku melupakanmu adalah sebuah keikhlasan. 
Ternyata dengan melepasmu hati ku tak lagi terasa 
mengenaskan. Sekarang aku mengerti tidak semua 

pertemuan harus selalu menyatukan. Sebab aku adalah 
bukti bahwa, tak semua insan yang jatuh hati merasakan 

manisnya di cintai. 
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*** 
 

Ayesha Akifa @yeeshhaz_    @_yyyyfa  
 

Sampai Jumpa 
Aku kira, kita akan bertemu sampai 2021 nanti. Tetapi 
nyatanya, kita sudah berpisah pada bulan Desember ini. 
Sampai jumpa, semoga nanti Tuhan mengizinkan kita 

untuk bertemu kembali. 
 

*** 
 

Aziza Rahmi    @azizarahmi_  
 

“Jangan pernah menerima kembalinya orang yang sudah 
membuangmu di saat kau dalam keadaan terpuruk dan 

kembali kepadamu di saat kau telah berubah, sungguh ia 
hanya nafsu kepadamu dan tidak serius dalam 

mencintaimu. Jangan pula kamu mengubah dirimu 
menjadi lebih baik semata-mata untuk kembali 

kepadanya” 
 

*** 
 

Azzahra Nurrizki Hikmaidha @zahra_nrh13 
 

 Diduakan itu menyakitkan. Lalu ditinggalkan tanpa 
alasan, menyesakkan. Suatu hal yang membuat manusia 

berani bertindak gila, itu cinta. Saat mata dan hati 
dibutakan oleh cinta, maka apapun kesalahan yang 

dilakukan seolah dianggap biasa. Cintailah setulus hati, 
jangan karena hanya hawa nafsu saja yang diikuti. 


