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Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung tercatat pada 25 Juli 

1995 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis bangga 

berkesempatan hadir kedunia dari rahim wanita luar biasa, Ibuku 

tercinta, Ibu Puji Zubaidah (Alm), darinya lah penulis 

menemukan kebenaran filosofis dimana wanita adalah tangan dunia dan jembatan 

akhirat. Kepada Ibu Sri Tuning yang telah merawat dan membesarkanku dengan 

penuh kasih sayang. Juga Kepada ayahku Suroso yang telah memberikan arti akan 

kehidupan dengan berbagai cara yang sarat hikmah.  

 

Penulis mengarungi seluruh waktu dan perjalanan keilmuannya di Kota Bandar 

Lampung yang telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 

Sepang Jaya Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 

2006. Kemudian Melanjutkan ketingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

SMP Negeri 8 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung yang lulus pada tahun 

2009. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang ditamatkan pada tahun 2012. 

Hingga akhirnya, ditahun yang sama, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas 

Lampung melalui jalur Undangan. Dalam pengabdiannya sebagai Mahasiswa 



pada Almamater Universitas Lampung, penulis pernah tergabung pada sebuah 

organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). 

 

Pada tahun 2015, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri 

Tunggal Jaya Kec. Penawar Tama, Kab. Tulang Bawang, 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 didapat dibangku kuliah dan menerapkannya di 

kehidupan sosial. Penulis hidup bersahaja bersama dengan keluarga baru di Desa 

Tri Tunggal Jaya, selama bertugas sebagai Mahasiswa KKN dan mendapatkan 

banyak ilmu yang bermanfaat beserta pengalaman yang luar biasa. Semoga 

penulis senantiasa menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan 

dan selalu menuju kearah yang lebih baik, memberi manfaat bagi masyarakat, 

berguna bagi nusa, bangsa, negara serta agama. 

 


