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Penulis bernama lengkap Abdurrahman, penulis

dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Mei

1992, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara

pasangan Bapak Masdarto A.W dan Ibu Dra.Hj.Farida

Hanum M.Ag. Penulis merasa sangat beruntung dan

bersyukur karena dilahirkan dan dibesarkan dalam

keluarga yang harmonis, kebahagiaan selalu tercurah untuk keluarga ini. Karena

doa, dukungan dan semangat dari keluargalah penulis bisa melanjutkan

pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk selalu

berbakti dan mengutamakan keluarga.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Taruna Jaya yang

diselesaikan pada tahun 1998, lalu lanjut ke Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 1

Kedaton Wayhalim Bandar Lampung lulus pada tahun 2004, kemudian

dilanjutkan di Madrasah Tsnawaiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung lulus

pada tahun 2007, dan dilanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya penulis diterima

menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung pada tahun 2010 melalui jalur Penelusuran

Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB).



Kecintaan penulis terhadap Olahraga terutama sepakbola dan futsal membuat

penulis untuk mengembangkannya dari mengikuti organisasi dimulai dari SLTA

penulis dan teman-teman membentuk ekstrakurikuler Futsal untuk pertama

kalinya dan menjabat sebagai Bendahara hingga mendapat sedikit prestasi dan

semasa kuliah penulis pernah aktif sebagai pengurus HIMAGARA (Himpunan

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) dan dipercaya menjadi Kepala Divisi

Olahraga. Penulis juga pernah menjadi anggota PUSSBIK dengan mengikuti

serangkaian kegiatannya dan menjadi bagian dengan berkontribusi di Lembaga

Survei Indonesia (LSI). Penulis juga tercatat sebagai penerima Beasiswa Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2013.

Pada bulan Januari-Februari 2013 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN)

di Kabupaten Mesuji, tepatnya di Kecamatan Way Serdang, Desa Gedung Boga.

Di sini penulis bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bisa belajar

secara langsung dan bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat

setempat.

Penulis adalah sosok sederhana dengan kesuksesan dunia akhirat sebagai

prioritasnya. Tumbuh dan besar di lingkungan yang hangat dengan kasih sayang

dan cinta dari keluarga, saudara, serta teman-teman, membuat penulis termotivasi

untuk membahagiakan orang-orang disekeliling penulis. Melalui usaha dan kerja

keras, tekad yang bulat dan doa, penulis akan berusaha membahagiakan dan

memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Aamiin


