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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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“Hal yang paling ampuh untuk mengendalikan 
orang-orang adalah dengan rasa takut.”  – Lilyht 

 
“Yang menakutkan itu bukan virus yang membunuh 

manusia, tetapi manusia yang mematikan 
kemanusiaan.” - Lilyht 

 
*** 

 
Ayo semangat! Kita hanya cukup untuk bertahan 

sebentar lagi, saat dimana tahun berganti semoga 
pandemi tidak ada lagi. - Hanifa Febriana Fadillah 

 
*** 

 
Walaupun virus corona melanda aku takan 
menyerah untuk mencegahnya sekalipun 

menghapusnya - Rahmat Adi Maulana 
 

*** 
 

Pohon aja kuat walaupun diluar seharian kepanasan 
dan kehujanan dan selalu di lempari batu oleh anak 
anak tapi dia tetap kuat. Jadi kita sebagai manusia 
harus menjadi seperti pohon yang selalu kuat dan 
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tabah walaupun ada cobaan. Virus corona 
memanglah virus yang berbahaya tapi ingat kita 

harus kuat dengan cobaan yang di berikan tuhan ini 
pasti kita bisa melewati semuanya dengan tenang. - 

Rindi Dwi Nadila 
 

*** 
 

Umur memang tidak ada yang tau,kita sebagai 
manusia hanya bisa mempersiapkan dan meminta 
kepada allah dan tetap terus menjaga kesehatan - 

Tasha Devana 
 

*** 
 

Semuanya pasti akan berlalu 
Yang datang akan pernah 

Yang terbit akan terbenam 
Jadi yakin dan percaya kita pasti bisa melewati 

semuanya. 
Don't forget to pray - Odot Liliana 

 
*** 
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"Meski dalam kondisi seperti ini, jangan pernah 
menyerah, melakukan hal-hal yang ada dalam 

bidang minat bakat mu. Karena sejatinya, hari ini 
adalah pembentukan dirimu, di masa depanmu, jadi 
lakukanlah, meski rasa malas menghantui, semangat 
dan terus berdoa, jangan takut akan virus yang tidak 
kunjung menghilang, ikhtiar dan jaga kesehatan, dan 
ingat Rabb yang menurunkan wabah, maka mintalah 

kepada Rabb untuk cepat dihilangkan." - Lita Febri 
Anggraeni 

 
*** 

 
Tetap semangat menjalani hari meskipun dimasa 

pandemi karena hidup bukan hanya hari ini tapi juga 
esok hari. - Rahmi Yulia Nurjarwati 

 
*** 

 
Tidak ada virus yang tak bisa disembuhkan. Kita 

sudah berusaha, kita hanya perlu menunggu 
keajaiban. Segala sabar pasti berbuah manis. - Argia 

Regina Putri 
 

*** 
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Jika dunia sedang lemah, jangan biarkan semangat 

mu lemah - Farhan Ammar 
 

*** 
 

"jangan terlalu sering mengeluh ya, kamu tidak tau 
kan diluar sana banyak orang yang ingin jadi seperti 

mu" - Rahmaton Maulisa 
 

*** 
 

"Disaat pandemi ini kita harus waspada pada virus 
ini, waspada bukannya kita takut untuk melawan 
dan berdiam diri tanpa berbuat sesuatu tapi kita 

harus berusaha bagaimana pandemi ini bisa 
berakhir." - Rohmad Hasan Abdullah 

 
*** 

 
Bosan itu pasti. Tapi, kehidupan tetap berjalan tidak 
peduli bagaimana dirimu. Ayo bangkit kerjakan hal-
hal positif dengan tetap memperhatikan kesehatan. 

Semangat. Kita pasti bisa. - Nadia Amanda Sari 
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*** 
 

Teruslah semangat untuk terus berkarir walaupun 
dimasa pandemi Corona ini. Sebenarnya banyak yg 

bisa kita lakukan dalam pandemi ini. Seperti 
mengikuti webinar, perlombaan,olimpiade,dan 

masih banyak yg lainnya. Seperti saya, saya selama 
masa pandemi Corona, saya mencoba untuk 

memberanikan diri untuk mengikuti suatu webinar 
yg dapat  kita jadikan suatu ilmu yg bermanfaat serta 

bisa sebagai motivasi bagi kita atau kalian bisa 
mengikuti tes / les seperti mengikuti skill dan 
keterampilan yg kita miliki seperti saya, yaitu 

mengikuti tes bahasa Inggris dan Korean language, 
mengikuti perlombaan MTQ, olimpiade Biologi, dai, 

memebuat cerpen, dan olimpiade yg lainnya - Winda 
Yuliani Hikmatullah 

 
*** 

 
Tidak ada yang salah dengan 2020. Entah tentang 
pandemi atau hal lainnya yang selalu kita sesali. 

Bukankah pandemi menjadikan kita lebih kuat dari 
sebelumnya. - Nurul Hidayah 
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*** 
 

Sesulit apapun keadaan, tetaplah mensyukuri hal-hal 
kecil. Jangan menyerah dengan keadaan. Percayalah, 

dunia akan segera membaik - Zasiroh Kamilawati 
 

*** 
 

Mengajarkan kebersamaan lebih indah dibanding 
kesibukan sendiri yang merayap hingga gelap gulita - 

Nabila Prameswari 
 

*** 
 

"Semasih mau berkarya, berkaryalah! Corona bukan 
menjadi halangan, namun jadikan inspirasi bagi kita 
semua. Bagaimana kita menuliskannya dalam setiap 
syair dari goresan-goresan pena yang menari di atas 

kertas putih. Berkaryalah...! Dalam setiap goresan 
menggambarkan bagaimana keagungan dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Corona mengajarkan kita untuk 
selalu berdoa, bersyukur, dan berusaha. Ceritamu 

hari ini menjadikan cerita untuk hari-hari esok. 
SEMANGAT..." - I Gede Pica Kariasa 
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*** 
 

"Jangan biarkan pandemi ini menghalangi kita untuk 
mengejar cita-cita " - Melki Sedek Sihite 

 
*** 

 
Virus kian mewabah, nyawa melayang turut 

merajela. Tapi jangan sampai api semangat padam 
ikut mewabahkan pesimis. Pandemi bukanlah 

pemutus harapan! - Nurmala Sari 
 

*** 
 

Hari-hari yang indah kini telah tergantikan dengan 
sebuah malapetaka yang tidak pernah terbayangkan. 
Pertemuan semakin tidak terlihat, orang-orang yang 

berlalu lalang juga sudah tampak sepi. Rasa sedih 
semakin nampak di mata orang jalanan, yang tidak 

memiliki atap untuk berlindung. Ditambah lagi 
mereka harus bekerja dari pagi hingga petang hanya 
demi mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya, 
walaupun taruhannya adalah nyawa. Namun hari-
hari yang pedih ini harus tetap mereka jalani demi 
kelangsungan hidup. Untuk kalian tetap semangat 
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menjalani keadaan sekarang, lihatlah orang jalanan 
yang tetap tersenyum walaupun dalam keadaan 
tidak baik. Kalian harus bersyukur karena kalian 

masih mempunyai atap untuk berlindung, sedangkan 
mereka harus tidur di jalanan menahan kedinginan 

setiap malam. Apapun keadaannya, jalani hari-
harimu seperti layaknya keadaan baik-baik saja. - 

Rahmah Yunita 
 

*** 
 

Dunia memang sedang digemparkan oleh virus yang 
menakutkan dan bahkan bisa saja mungkin  kamu 
salah satu korban selanjutnya, tapi kenapa harus 
takut jika kita tau dan memahami bagaimana arti 

"menjaga kesehatan".   - Yeni Maulani 
 

*** 
 

Virus Corona memang sangat meresahkan. 
Merenggut kebahagiaan orang banyak. Datang tak 
diundang, pergi menularkan. Namun, jangan patah 

semangat untuk berjuang. Jadikan pandemi ini untuk 
terus berkarya untuk bangsa dan negara. Karena 
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Indonesia butuh pejuang bukan orang yang hanya 
mengeluh. - Anggi Reza Lestari 

 
*** 

 
Ramainya dunia massa hanya terisi akan pandemi 
yang tak berakhir, ribuan bahkan jutaan orang di 
dunia telah menjadi korban, peluh dari anggota 

medis yang selalu berjuang akan nyawa setiap orang. 
Detik berlalu hingga menit dan bergilir dari hari ke 
hari, tak ada yang berubah hanya bertambah tanpa 

tahu kapan usai. namun dari sekian banyak 
pengorbanan kembali lagi akan semangat dari 

milyaran sesama manusia. Teruntuk para tenaga 
medis, para pasien di seluruh dunia semangat dari 
kami mungkin tidak terlalu berpengaruh tapi kami 
akan selalu berdoa dan memberi semangat untuk 

setiap menitnya juga berharap agar pandemi segera 
usai. - Putri Amelia Thatyana Wahyudi 

 
*** 

 
Masa pandemi memang begitu merugikan, namun di 
sisi lain juga menyadarkan. Sesuatu yang kecil lebih 
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berbahaya jika tidak hati-hati. Tetaplah waspada dan 
jaga kesehatan. - Anggi Reza Lestari 

 
*** 

 
Tetaplah semangat untuk kalian yang masih 

berjuang melawan virus Corona ini dan bertahanlah 
di masa pandemi ini, jangan putus asa dan berdo'a 
kepada-Nya. Karena sebaik-baik nya kita meminta 
sesuatu hanyalah Kepada Tuhan Yang Maha Esa. - 

Iqoh Muafaqoh 
 

*** 
 

Tahun yang teka teki 
Banyak hal yang tak pernah terlupa 
Tetap semangat mengapai mimpi 

Mungkin ini yang terbaik dari tuhan  - Nisrina Shobah 
Janganlah bosan saat ada pandemi karena pandemi 

adalah saat yang tepat untuk kita berkreativitas - 
Aristides Bima W. 

 
*** 

 


