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OPENING 

Akhirnya Buku Cuap-Cuap Shivers yang di tunggu-

tunggu oleh sobat SHIVERS akhirnya terbit jugaaaa… 

HOREEEEEE….. 

 

Dari mana mendapatkan Ide seperti ini? 

Dari Mata turun ke Hati, Loh (?) -___- 

Ide itu datang ketika Saya sedang menatap layar laptop 

dan membuka Microsoft Word kemudian terlintas 

bayangan sebuah buku yang isinya tentang Shilla Idola 

Cilik. Sebenarnya juga karena Saya menjadi Admin 

Shivers kemudian ingin memberikan sesuatu untuk 

Shivers. 

Kenapa judul Bukunya Cuap-Cuap Shivers? 

Buku ini di buat dengan nama Cuap-Cuap Shivers karena 

isinya tentang Curahan Hati Sobat SHIVERS. Eiitsss… 

tunggu dulu bukan sekedar curahan hati kayak biasanya 

loh yaaa, disini ada tentang Biodata Shilla, Puisi, Cerpen, 

Lirik lagu dari salah satu Sobat Shivers yang khusus 

membuatkan lagu ini untuk Ashilla Zahrantiara, suara si 
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pembuat lagu bisa di dengarkan melalui link yang akan 

Saya curahakan juga kedalam buku ini, kreasi gambar, 

galleri foto shilla, tulisan tangan shilla, dan tanda-tangan 

Shilla. Semuanya jadi satu di buku Cuap-Cuap Shivers 

ini. 

Siapa sih sebenernya penulis Buku Cuap-Cuap Shivers? 

Ini semua adalah karya dari sobat Shivers sendiri loh. 

Bagaimana cara mendapatkan tulisan dari Shivers? 

Saat itu Saya sedang membuat perlombaan karya Shivers 

tentang kesan, cerita pendek (cerpen) dan puisi ketika 

Shilla sedang berulangtahun. Memang rencanannya 

semulanya ingin membuat buku pribadi saja yang akan di 

milki oleh Shilla saja tapi entah kenapa saya ingin 

menerbitkan buku ini agar sobat Shivers mengetahui 

bagaimana kretifitas dari sobat shivers sendiri. Nah 

dibuatlah sebuah buku yang bernama Cuap-Cuap Shivers. 

Lalu bagaimana Sobat Shivers mendapatkan inspirasi 

membuat ini semua? 
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Tanyakan langsung pada penulis setiap bagian isi buku 

ini yaa… 

Hai Sobat SHIVERS dari Sabang sampai Marauke dan 

Luar Negeri, pertama-tama saya mau mengucapkan 

terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena 

dengan Kuasa-Nya saya diberikan talenta untuk menulis, 

saya juga berterima kasih kepada Ashilla Zahrantiara 

selaku President SHIVERS dan Tante Wiwid Ibunda dari 

President kami para SHIVERS. Terima kasih juga kepada 

SHIVERS yang selalu mendukung saya terutama Nindya, 

Fryda, Sinta si pembuat Cover dan SHIVERS yang sudah 

mau memberikan tulisannya di buku CUAP-CUAP 

SHIVERS. Big Thanks tentunya kepada Penerbit BUKU 

CUAP-CUAP SHIVERS  ini bisa di terbitkan, Ini adalah 

sebuah buku curahan hati para shivers yang dituangkan 

ke dalam sebuah bentuk tulisan, lagu, dan gambar. 

Sebelum melihat isi curahan para SHIVERS yuuk kita 

lihat dulu sebenernya siapa sih Ashilla Zahrantiara ini? 

Mau tau biodata  lengkap serta fakta-fakta Shilla… 

Yuuuk kita liaaat… 
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EDITOR 

Editor yang mempunyai nama panjang Regina Krisna 

Santi dan sangat akrab di panggil Regina ini baru 

mencoba membuat sebuah buku dan inilah buku pertama 

yang Saya buat. Editor  kelahiran Tangerang 22 

September 1992 saat ini sedang kuliah di Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta Fakultas Psikologi. Selain 

sibuk dengan kuliahnya, penulis ini aktif dalam kegiatan 

Akademik di tempat tinggalnya yaitu Asrama Syantikara 

dan aktif dalam memberikan segala motivasi atau kata-

kata bijak dalam account twitter @QuotesShivers dan 

Group FB QuotesMotivation. 

Editor bisa di hubungin melalui: 

Email  : cintem220992@yahoo.com 

Facebook : Regina Krisna Santi 

Twitter  : @reginacintem 

Contact kami : 
Group Facebook Fans Page :  
http://www.facebook.com/pages/Cuap-Cuap-
Shivers/251434021535198 
 

mailto:cintem220992@yahoo.com
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