
 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

A.Novindri Aji Sukma lahir di Kotabumi pada 13 

November 1992, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara 

dari pasangan Bapak Rusbani Adi Cahya, S.H dan Ibu 

Erlin Mawarlina,S.P.d. Penulis menjalani kehidupan 

sehari-hari dengan motivasi, cinta dan kasih sayang yang 

selalu diberikan oleh keluarga tercinta. 

Penulis menjalani Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

Darmawanita Unila yang diselesaikan pada Tahun 1998. 

Dilanjutkan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri 2 

Rajabasa Bandar Lampung, yang diselesaikan pada Tahun 

2004. Sedangkan Pendidikan Menegah Pertama penulis selesaikan pada Tahun 

2007 di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan. Selanjutnya, penulis 

menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas pada tahun 2010 di SMA Negeri 5 

Bandar Lampung. 

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 

melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat pada Pertengahan 

Juli 2010. Penulis telah aktif di berbagai organisasi kampus untuk mengasah 

minat dan bakatnya sejak tahun pertama di universitas. Dimulai dengan tergabung 

sebagai anggota UKM-U English Society Unila sebagai Debater dan telah 

mengikuti berbagai kompetisi debat bahasa inggris baik regional maupun 

nasional. Selain itu penulis juga terdaftar sebagai pengurus di beberapa organisasi 

kampus seperti FOSSI, HIMA-HI, LEC serta tim perekam sidang KPK 

berkerjasama dengan FH Unila. Penulis juga aktif di organisasi luar kampus 

seperti Komunitas Gitaris Lampung, Lampung Model United Nations Club, 

Scholarship Hunters, dsb. Sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi penulis 

memperoleh berbagai macam penghargaan seperti juara lomba karya tulis ilmiah, 

mahasiswa berprestasi tingkat universitas serta berbagai macam penghargaan 

lainnya dengan mengikuti konferensi, forum, dll. Ketertarikan penulis di bidang 

Hubungan Internasional membawa penulis memfokuskan diri untuk mendalami 

Hukum Internasional. Prestasi penulis yang sangat membanggakan antara lain 

telah membawa nama Universitas Lampung dan Indonesia di kancah Internasional 

menjadi delegasi di Konferensi PBB di Florida, USA 2013 dan World MUN di 

Brussels, Belgia 2014. Selain itu penulis juga di undang untuk menghadiri 

Konferensi UNESCO dan manjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia dan 

mendapat penghargaan sebagai pemenang Youth Multimedia Competition di 

Markas PBB, New York, USA pada tahun 2014. 



 

 

Melalui pencapaian yang diperoleh selama menempuh studi penulis menyalurkan 

ilmu yang diperoleh melalui kegiatan sosial masyarakat dengan aktif dalam 

komunitas pemuda yang bergerak di bidang sosial. Sebagai wakil presiden 

Indonesian Future Leaders Lampung penulis melaksanakan projek-projek sosial, 

pemberdayaan pemuda dan kerelawanan bersama teman-teman relawan lainnya. 

Tahun 2013 penulis menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti 

program beasiswa Study of United States Institute oleh U.S Department of State 

selama 5 minggu di Ball State University, Indiana, Amerika Serikat untuk 

mendalami ilmu mengenai Media dan Jurnalistik bersama dengan 7 mahasiswa 

berprestasi lainnya dari seluruh Indonesia dan menjadi satu-satunya mahasiswa 

dari Pulau Sumatra. Pengalaman yang penulis dapatkan selama dua bulan di 

Amerika Serikat memicu penulis untuk terus belajar dan berkarya Selain itu 

penulis juga telah mengikuti beberapa program pertukaran dan Fellowship di 

beberapa negara seperti Hongkong, Taiwan dan sebagainya. 

Mimpi untuk menjadi seorang Diplomat mendorong penulis terus belajar dan 

berjuang untuk menggapai cita- cita dengan aktif di kegiatan- kegiatan positif 

yang mendukung, serta melalui ilmu yang dimiliki penulis tidak lupa untuk 

berkontribusi dengan mengisi acara sebagai pembicara dan motivator untuk 

mahasiswa dan pelajar agar terus semangat menggapai cita-cita. 


