
RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama Depta Eki Novian, yang merupakan anak tunggal dari 

pasangan Bapak M.Yusuf dan Ibu Nurikatri Indah Yati, dan dilahirkan 

pada tanggal 19 November 1994, di Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi 

Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

Penulis besar disebuah keluarga yang sederhana dengan seorang ayah 

sebagai wirasuwasta dan tumbuh pada lingkungan sosial yang memiliki 

hubungan setiap individu yang cukup erat. Sebagai seorang anak penulis tumbuh sebagai anak 

yang dapat dibilang nakal dan tidak cukup pintar dibidang akademis, namun secara sosial penulis 

memiliki sisibaik dengan pergaulan yang luas. 

Dalam jenjang pendidikan penulis memulai sekolah sejak Taman Kanak-Kanak (TK) ABA 

Yukum Jaya, selama 1 tahun, dan lulus pada tahun 2000, lalu berlanjut ke jenjang Sekolah Dasar 

(SD), yang dilanjukan di SD Negeri 1 Poncowati, sebagai murit SD penulis merupakan termasuk 

murit yang kurang popular dikarenakan nilai akademis yang kurang menonjol dan keahlian fisik 

yang tidak menonjol pula, namun pada bidang seni penulis cukup menonjol dengan seni rupa 

yang gemari penulis serta beberapa partisipasi pada Paskibraka, dan penulispun lulus dari 

Sekolah Dasar pada tahun 2006. 

Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 

Terbanggi Besar, pada awalnya SMP penulis memiliki prestasi yang cukup baik dengan 

menduduki peringkan 36 dalam penerimaan siswa, namun seiring berjalannya waktu penulis 

menjadi salah satu anak yang nakal dengan prestasi akademis yang buruk, namun dalam 

perjalannya penulis sangat gemar dalam bergaul, sampai pada masa itu penulis sempat medirikan 

beberapa komunitas yang cukup popular dan ramai diminati pada kala itu. Tak banyak prestasi 

yang dimiliki penulis kala itu, terutama dalam bidang akademis, namun diluar itu penulis 

merupakan salah satu orang yang aktif menghimpun kawan-kawan utuk melakukan hobi yang 

sama dalam satu wadah bersama, hingga memiliki jaringan perkawanan samapi Jakarta dan 

sekitarnya. Meskipun pada dasarnya penulis lebih cenderung menjadi anak yang malas dan nakal 

dalam segi akademis, bahkan suka berpacaran. Dan pada akhirnya penulis pun menyelesaikan 

jenjang pendidikan SMP pada tahun 2009. 



Beranjak pada jenjang selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar, ketika SMA penulis juga memiliki interprestasi 

akademis yang biasa saja, meskipun menonjol pada bidang sejarah dan sosiologi. Pada masa 

SMA penulis memiliki prestasi pada bidang olahraga beladiri yaitu Taekwondo yaitu pernah 

menjuarai turnamen Taekwondo tingkat Provinsi, disamping itu penulis juga masih aktif dalam 

berkomunitas, samapi penulis sempat mendirikan sebuah komunitas baru yaitu break dance di 

Kabupaten Lampung Tengah, yang dinamai KID Break, yang merupakan komunitas break dance 

pertama di Kabupaten Lampung Tengah, bahkan sampai diangkat sebagai salah satu ekstra 

kulikuler di sekolah. Lain daripada itu penulis bersama para sahabatnya yang dijuluki ANKER di 

sekolah juga mendirikan berbagai komunitas lain seperti sepeda fixi, basket, skate board dan 

Hip-hopi, dalam rangka meramaikan kampung halaman yaitu Kabpaten Lampung Tengah yang 

cukup sepi pada kala itu, dan akhirnya pun membuahkan hasil dengan ramainya hiburan seni dan 

olahraga di Kabupaten Lampung tengah kala itu, meskipun disisi lain penulis dan sahabatnya-

sahabatnya merupakan termasuk anak-anak yang nakal dan tidak pandai di sekolah. Dan pada 

akhirnya penulis pun menyelesaikan sekolahnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 

tahun 2012. 

Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke Perguruan Tinggi yaitu, UNILA 

(Universitas Lampung), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Sosiologi. Dalam akademik 

penulis memiliki sedikit perbedaan yang siknifikan disbanding ketika sekolah, penulis 

merupakan salah satu mahasiswa yang cukup pandai dan memiliki prestasi akademik yang cukup 

baik. Didalam kampus penulis sempat aktif dalam UKM Taekwondo UNILA (Universitas 

Lampung), dan sempat mendapatkan kedudukan dalam HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) 

Sosiologi sebagai KABID Ilmu dan Pengatahuan, dengan itu penulis dapat dikatakan sebagai 

mahasiswa yang cukup aktif dan memiliki peringkat akademis yang lumayan. Disamping itu 

diluar kampus penulis berbekal kegemarannya berkomunitas, penulis menginisiasi berdirinya 

PERKOM (Persatuan Komunitas) yang didasarai untuk menghimpun berbagai komunitas, dalam 

rangka bersama memajukan pemuda dan meramaikan kampung halaman yaitu Kabupaten 

Lampung Tengah, serta dengan PERKOM penulis sempat menginisiasi sebuah rekomendari 

pembangunan sebuah wahana publik berbasis rekreasi dan ekonomi sebagai bentuk implementasi 

fisik wahana bagi pemuda, yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 



 dalam perkembangannya penulis melalui kegemarannya berkomunitar penulis pun bergabung 

dengan sebuah ORMAS yaitu Pemuda Pancasila, dan penulis pun terpilih sebagai Ketua 

SAPMA (Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa) Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung 

Tengah, yang merupakan OKP (Organisasi Kepemudaan) yang dikawal oleh Pemuda Pancasila. 

Selama berkecimpung di SAPMA PP, penulis banyak pengalaman yang dialami penulis, seperti 

mengulas kasus KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam pemilihan DPRD 2014, lalu 

menginisiasi pengembangan olahraga Futsal yang memang sedang ramai di Kabupaten Lampung 

Tengah dengan harrapan dapat diakomodir dan diperhatikan oleh pemerintah, mengisiasi 

pembangunan pembangunan gedung pemuda, mengaktifkan KNPI Kabupaten Lampung Tengah 

dengan menghimpun segenap OKP yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, mengikuti 

MUNAS Pemuda Pancasila di Malang Jawa Timur, mengikut MUNAS SAPMA PP di Solo Jawa 

Tengah, mengikuti beberapa rapat internal pemerintah dalam penyelesaian masalah 

dimasyarakat, serta beberapa kegiatan sosial lainnya, dan melakukan kampanye-kampanye 

dibidang kriminal, kemanusiaan, kesehatan, serta politik. Disamping itu penulis juga sempat 

memberikan pemikirannya dalam penanggulangan maraknya kriminalitas di Kabupaten 

Lampung Tengah yang marak era tahun 2014- 2015. Serta akitf dalam menyuarakan sikap netral 

dan anti konflik pada PEMILUKADA 2015 di Kabupaten Lampung Tengah. 


