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Dilahirkan di Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Lampung Timur pada

tanggal 30 Nopember 1994, Ahmad Nasirul Huda merupakan anak ketiga dari

pasangan Wawan S dan Rujiati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di

Sekolah Dasar Negeri 1 Sukaraja Nuban, Kec. Batanghari Nuban Lampung Timur

pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis terdaftar sebagai siswa di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Raman Utara, Lampung Timur. Sewaktu di SMP

penulis mengikuti ekstra kulikuler tari, tetapi tidak bertahan lama dikarenakan

penulis merasa minder/kurang pede ketika menari, penulis lebih tertarik untuk

mengikuti ekskul olahraga yakni sepakbola. Kemudian jenjang di SMP dilalui

dengan lancar dan lulus pada tahun 2009.

Penulis masuk ke sekolah menengah atas pada tahun 2009, yakni di SMKN 3

Metro, kota Metro. Penulis masuk ke jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Hal-

hal yang disukai penulis pada saat duduk di bangku SMK adalah ketika

membuat/mendesain sebuah website. Karena dengan melakukan kegiatan ini,

penulis menjadi tertantang untuk dapat menghasilkan sebuah website yang

menarik dan memiliki isi yang bermanfaat. Belum sempat menyelesaikan website

yang penulis inginkan, penulis sudah dihadapkan pada kegiatan-kegiatan sebelum

UAS (Ujian Akhir Sekolah) yang cukup padat sehingga pembuatan website yang

penulis harus tertunda. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di



SMKN 3 Metro, kota Metro pada tahun 2012. Di tahun 2012 juga, penulis

memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan alhamdulillah dapat

diterima diperguruan tinggi UNILA tepatnya di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pada semester satu penulis mendapatkan kesempatan untuk dapat membantu

dosen mengelola website fakultas yakni http://fisip.unila.ac.id/. Penulis mengelola

dengan cara selalu mengupdate postingan-postingan terkait informasi seputar

kampus secara berkala dan juga mengikuti pelatihan website unversitas. Selain

mengelola website, di semester dua penulis mendapatkan kesempatan untuk

menjadi asisten dosen matakuliah komputer sekretaris dan diberikan tiga kali

pertemuan untuk mengajar. Hal tersebut didapat berkat kepercayaan dosen karena

materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis. Masih di

semester dua, penulis mendapatkan beasiswa PPA yang membuat penulis semakin

terpacu untuk terus berprestasi. Selanjutnya di semester tiga penulis tidak lagi

membantu dosen dalam mengelola website karena jadwal kuliah yang semakin

padat dan banyak tugas untuk masing-masing mata kuliahnya. Pada saat semester

empat penulis mendapatkan kesempatan lagi untuk mengajar sebanyak lima kali

pertemuan di mata kuliah komputer bisnis karena dianggap mampu oleh dosen.

Selain aktif dikampus penulis juga aktif diluar dengan mengikuti komunitas sulap

di kota Metro, yakni nama komunitasnya adalah AM2C (Amazing Metro

Magician Comunity). Dan pada tahun 2014 penulis membuka toko online

Magicshop (Website: http://magicshop-skawan.blogspot.co.id/ dan Fb pages:

https://id-id.facebook.com/Jualanalatsulap/) dan sempat meduduki urutan

pertama untuk keyword toko sulap lampung di google beberapa waktu. Tidak



hanya menjual, penulis juga melakukan privat sulap karena penulis merasa senang

ketika mengajari seseorang. Kemudian, penulis memperoleh pengalaman sosial

bermasyarakat pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya periode juli

2015 di desa/pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus yang

bekerja sama dengan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Pertanian, Hukum, dan

Ekonomi. Kemudian di semester enam, kembali lagi diberikan kesempatan

membantu mengajar sebanyak empat kali pertemuan untuk mata kuliah statistika.

“Analisis Strategi Bisnis Dengan Menggunakan Business Model Canvas Studi

Pada Oraqle Distro And Clothing” menjadi judul Skripsi penulis untuk

menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.


