
RIWAYAT HIDUP

Desa yang masih asri dipinggiran kota Bandar Lampung

tepatnya di ujung kota bandar lampung karena berbatasan

langsung dengan kabupaten pesawaran. Desa Pinang Jaya

disanalah penulis dilahirkan. 5 juli 1992 penulis dilahirkan,

Joko Budianto merupakan nama yang diberikan orang tua

sejak kelahiran penulis.

6 tahun mengeyam pendidikan dasar di SDN 2 Pinang Jaya dan lulus pada tahun 2004.

Kala Sekolah Dasar penulis mengikuti Ekstrakuliler Pramuka sebagai aktivitas

tambahan yang sangat digemari. Melalui pramuka penulis menuai banyak pengalaman

dan wawasan serta tentunya prestasi yang membanggakan. Berlanjut di SMP N 13

Bandar Lampung dengan cerita yang tidak akan pernah habis, masa di mana belum

memiliki kendaraan pribadi sehingga harus menempuh perjalanan 1 jam berangkat

sekolah maupun pulang sekolah yang pada akhirnya menjadi salah satu lembaran cerita

ketika lulus pada tahun 2007.

Saat SMP penulis masih aktif dengan organisasi yang di gemari kala SD yaitu pramuka.

Bahkan di tambah dengan ekstrakuliler lainnya yaitu Karya Ilmiah Remaja yang

memberikan banyak wawasan kepada penulis. Penulis sempat lolos seleksi KIR tingkat

kota dan mengikuti seleksi untuk provinsi meski hanya bertengger di posisi 10 besar se-

provinsi bagi penulis itu pengalaman yang membanggakan. Tidak kalah pula dengan



pramuka yang mengantarkan penulis hingga Lomba Tngkat 2 yang mewakili kota

bandar lampung dalam Jambore Pramuka Tingkat Proviinsi. Tentunya kegiatan

Ekstrakulikuler tidak mengganggu aktivitas akademik penulis. Sejak kelas VII penulis

telah menjadi juara kelas hingga kelas XII bahkan mewakili sekolah dalam Olimpiade

Matematika se-Bandar Lampung.

Pasca SMP tepatnya penulis melanjutkan studi di SMA Persada Bandar Lampung

dengan perjalanan yang mengubah jalan pikiran penulis dimana penulis bertemu dengan

sosok yang menggugah dan menginspirasi, di balik kerasnya Paskibra Sekolah, di balik

Disiplinnya Futsal Club sekolah hingga Rohis SMA Persada Bandar Lampug dan

mengakhiri petualangan dengan lulus SMA tahun 2010. Tidak putus putusnya penulis

mengiringi kegiatan belajar dengan kegiatan organisasi sebagai aktualisasi pelajaran dan

tentunya sebagai tempat memotivasi penulis untuk terus semangat berprestasi.

Tahun 2010, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Studi

Pendidikan Ekonomi.

Proses akademik yang dijalani pun beragam. Sebagai salah satu mata kuliah wajib,

penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Jakarta, Solo, bali,

Yogyakarta pada tanggal 24 Januari sampai tanggal 1 Februari 2010. Kemudian, penulis

juga menyelesaikan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Bandar

Negeri Suoh Lampung Barat selama 3 bulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan

September tahun 2013.



Organisasi pun tidak berhenti di SMA saja. Penulis masih aktif berorganisasi sejak

mengawali masuk di dunia kampus. Lima tahun kuliah di Universitas Lampung

merupakan kebanggan penulis. Maka dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan

waktu, penulis tidak hanya belajar dengan mengikuti pembelajaran dalam kelas. Penulis

juga aktif dalam berbagai lembaga kemahasiswaan maupun kepemudaan. Sebut saja

UKMF FPPI FKIP UNILA, BEM FKIP UNILA, BEM UNILA, yang kesemua nya

berada dalam internal kampus. Great Training Center merupakan lembaga kepemudaan

yang di bangun penulis untuk membangun kemampuan serta wawasan pemuda di luar

kampus serta lembaga sosial lainnya.


