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GIVE THANKS 

 

Puji Tuhan pertama-tama aku ucapkan kepada Tuhan 

Yesus Kristus karena berkat talenta yang Dia berikan 

kepadaku akhirnya semuanya dapat aku tuangkan 

kedalam Novel Pertama ini berjudul “Tiada 

Mustahil”, terima kasih buat Bapak dan Mama yang 

aku cintai yang selalu memberikan bimbingan serta 

kasih sayang yang begitu tulus kepadaku, Mbak Ika 

yang menjadi sumber semangat aku, Mbak Agnes 

yang baik hati, Mas Budi yang paling nyebelin tapi 

baik hati, dan Mas Heri yang mendukung aku untuk 

membuat novel ini. Terima kasih buat para bocah-

bocah yang selalu buat aku kangeeeen yaitu 

keponakanku Andro, Deo, dan Fadil. Saudaraku yang 

di mana aja, khususnya buat Ruri dan Nita hehehe… 

Thank you buat Sinta yang udah mau buatin cover ini 

hehe jadi desainer deeh… Terima kasih buat teman-

temanku SD, SMP, SMA, dan KULIAH yang engga 

bisa aku sebutkan satu persatu makasih untuk support 

dari kalian untuk aku, sahabatku GILASAN, dan 
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AMNESYA tetep kompak ya sobat. Keluargaku di 

Asrama Syantikara, Suster Ben yaitu Suster kepalaku 

yang menjaga anak-anak asrama hehehe, buat seluruh 

Suster yang berada di Asrama Syantikara makasih 

banyak. Terima kasih buat my special, yang udah 

support aku juga ☺. Terima kasih untuk tim redaksi 

nulisbuku.com yang mau membantu penerbitan 

Novel Pertama aku ini, tanpa kalian Novel-ku tidak 

bisa terbit secepat ini hehehehe, Thank you so much. 

Dan yang terakhir buat mereka yang mengidolakanku 

terima kasih buat support yang kalian berikan 

kepadaku tanpa kalian aku bukan siapa-siapa…. keep 

always support me guys ☺ 

With Love, 

 

 

Regina Krisna Santi 
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SINOPSIS 

 

Gina adalah seorang gadis yang gemar sekali 

menulis, disaat waktu yang kosong dia membuat 

sebuah cerpen (cerita pendek). Suatu hari dia 

mendapatkan informasi perlombaan cerpen, dan 

dengan senang hati dia membuat cerpen tersebut. 

Namun kekalahan hadir dalam hidupnya. Tapi 

dengan kekalahannya ini tidak membuat dia untuk 

berhenti berkarya, justru dia semakin berkarya dan 

sampai saat ini dia membuat kumpulan cerpennya 

kedalam sebuah novel. Semangatnya, kreatifitasnya, 

dan kegigihannya patut di contoh. Mau tahu apa saja 

karya cerpen gagalnya? Dan bagaimana kisahnya? 

Yuuuk baca Novel Tiada Mustahil, dijamin kamu 

pasti termotivasi untuk semangat dalam berkarya, ☺ 
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TENTANG PENULIS 

Penulis yang mempunyai nama panjang 

Regina Krisna Santi dan sangat akrab di 

panggil Regina ini kelahiran Tangerang 22 

September 1992 saat ini sedang kuliah di 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 

Fakultas Psikologi. Hobi dari si penulis yang 

tidak lain adalah menulis sebuah cerpen 

(cerita pendek), membaca novel, dan 

mendengarkan musik. Buat yang pengen lebih 

kenal sama penulis ya follow aja twitternya 

@reginacintem atau @reginanovelist dan 

facebook Regina Krisna Santi. Bisa juga 

melalui email reginanovelist@yahoo.co.id 

Keep support me guys ☺ 


