
RIWAYAT HIDUP

Anugrah yang penulis sadari sebagai hal terindah, penuh Syukur dan berlimpah Hikmah

ketika dilahirkan pada tanggal 22 November 1991 oleh Ibundaku tercinta Ibu Husnawati. Ada

banyak pelajaran berharga dalam hidup ini yang turut serta diberikan oleh Ayahanda tersayang

indah bagi mereka, Amin.

Penulis mengawali pembelajarannya di Sekolah Dasar Negri (SDN) Pemanggilan Natar

Lampung Selatan, kemudian menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri I Natar

Lampung Selatan. Bagi penulis, kesan dan pesan paling berkesan, penulis rasakan saat dibangku

Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana penulis mengawali sekolah lanjutan di SMA Negri I

Natar Lampung Selatan, dan memutuskan untuk berpindah sekolah ke SMA Swadhipa Natar

Lampung Selatan untuk memperoleh Beasiswa Sekolah melalui Prestasi dalam bidang Olah

Raga Taekwondo. Penulis memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman berharga dari Olah

Raga yang hingga saat ini manfaat dan semangatnya masih tetap merasuk pada setiap langkah

dan aktifitas penulis.

Karena semangat dan manfaat dari latihan yang mengharuskan penulis untuk tidak mudah

menyerah dengan keterbatasan, itu pula yang akhirnya mengantarkan penulis hingga dapat



masuk di Perguruan Tinggi Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN di Jurusan Ilmu

Administarsi Bisnis pada tahun 2009. Sebagai mahasiswa, penulis juga aktif dalam kegiatan

kemahasiswaan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM

FISIP) periode 2009-2010 sebagai Garda Muda BEM FISIP, anggota PANSUS BEM FISIP pada

Pemilihan Raya (PEMIRA) periode 2010-2011, Atlet Taekwondo Unila tahun 2009-2010.

Penulis juga berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam berwirausaha

melalui Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) periode 2010-2011, dan Program Wirausaha

Mandiri (PMW) periode 2011-2012, serta mengikuti serangkaian seminar umum di lingkungan

Universitas Lampung.

-

pantang menyerah. Dengan Ridho Allah Segalanya Mungkin, yakinlah, usaha akan sampai.
Amin.

(Novia Ayu Wulandari)
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Hasil karya ini Ayu persembahkan pada Ayah dan Ibu Tersayang yang

senantiasa melantunkan Do’a dan nasehat kepada penulis

Keluarga Besar dan Orang tersayang yang selalu mendukung dan memberikan

semangat agar selalu lebih baik

Sahabat dan Orang Tersayang

“Almamater Kebanggan dan Orang-orang yang Menyayangiku”


