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Penulis dilahirkan di Wira Jaya, sebuah desa yang saat ini 

masuk kedalam wilayah Kabupaten Mesuji, tercatat pada 

28 April 1993 sebagai anak Pertama dari dua bersaudara. 

Penulis bangga berkesempatan hadir kedunia dari rahim 

wanita luar biasa, ibuku Sunarti, darinya lah penulis 

menemukan kebenaran filosofis dimana wanita adalah 

tangan dunia dan jembatan akhirat. Juga kepada ayahku Samsul Amin yang telah 

banyak memberi pelajaran hidup yang sarat hikmah. 

Terlahir di Kabupaten Mesuji namun penulis mengarungi sebagian waktu dan 

perjalanan keilmuanya di Rebang Tangkas, Kabupaten Waykanan sebuah 

kabupaten yang terletak diujung utara Provinsi Lampung. Menamatkan Sekolah 

Dasar (SD) di SDN Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas yang diselesaikan 

pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ketingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)  di SMPN 1 Rebang Tangkas, Kabupaten Waykanan yang lulus pada tahun 

2008, dan meneruskan pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

SMAN 1 Rebang Tangkas pada program IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), 

Kabupaten Waykanan yang ditamatkan pada tahun 2011. 



Ditahun yang sama, yaitu tahun 2011, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas 

Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan 

(PMPAP). Dalam pengabdiannya sebagai Mahasiswa pada Almamater 

Universitas Lampung, penulis menyelami dinamika kehidupan kampus yang 

berintonasi dengan mengikuti beberapa organisasi internal kampus, namun 

penulis memutuskan untuk mengabdi disebuah organisasi yang mewadahi 

Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ) Administrasi Bisnis. Dalam keanggotaan penulis di organisasi tersebut, 

tercatat penulis pernah menjadi anggota Bidang Kretek (Kreativitas dan Teknis) 

periode 2012-2013 dan menjadi Kepala Bidang Pengkajian dan Penalaran (Kabid 

P&P) periode 2013-2014 Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis. 

Pada tahun 2014, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Beringin 

Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung 

selama 40 hari. Dalam kesempatan KKN tersebut penulis aktif diberbagai 

kegiatan kampung dan menjadi bagian dari warga setempat. Penulis mencoba 

mengamalkan ilmu yang telah penulis dapat dibangku kuliah dan menerapkannya 

di kehidupan sosial. Semoga penulis senantiasa menjadi pribadi yang selalu 

menuju kearah yang lebih baik, memberi energi positif bagi banyak orang, 

bermanfaat di masyarakat, dan berguna bagi nusa dan bangsa. 


