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Penulis dilahirkan di kabupaten Tanggamus provinsi 

Lampung pada tanggal 28 Maret 1994, yang merupakan 

anak pertama dari Bapak Rahman dan Ibu Yuliana. Semasa 

hidupnya penulis menempuh jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) 4 Datar Labuay samapai kelas 3, 

kemudian penulis berpindah sekolah ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 

Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2004. Penulis melanjutkan jenjang 

pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Bandar 

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007. Untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan selanjutnya, penulis memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

teknologi negeri satu-satunya di Lampung, yang juga menjadi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) favorit di Lampung yaitu SMKN 2 Bandar Lampung dan 

diselesaikan pada tahun 2010. Selama masa sekolah, penulis kerap mengikuti 

kegiatan intern sekolah, diantaranya OSIS, Pramuka dan Paskibra. Prestasi 

organisasi yang pernah didapatkan penulis adalah menjadi perwakilan Raja Basa 

dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) untuk provinsi 

Lampung. Semasa masa sekolah juga, penulis kerap mendapatkan beasiswa 

diantaranya yaitu beasiswa pendidikan PTPN 7. 

 



Pada tahun 2010, penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN) dengan penuh perjuangan. Selama perkuliahan, penulis kerap 

mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang diberikan 

oleh DIKTI dari tahun 2011-2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah 

menjadi asisten matakuliah Menggambar Teknik sejak tahun 2011-2014, 

Menggambar Mesin sejak 2011-2014. Kemudian penulis pernah menjadi 

isntruktur praktikum CAD dan Basis data, Teknik Pendingin dan Pengkondisian 

Udara. Pada tahun 2013 penulis melakukan praktek kerja industri di PT. Krakatau 

Steel dengan topic bahasan yaitu analisa debit fluida untuk pendinginan 

modifikasi mould 1435x220 slab steel plant.  

 

Sejak tahun 2011, penulis mulai mengikuti kegiatan penelitian dan telah 

menyelesaikan empat penelitian selama masa perkuliahan. Prestasi penelitian 

yang pernah didapatkan penulis adalah dua kali didanai DIKTI dalam kegiatan 

Program Kreativitasas Mahasiswa (PKM), dan satu kali mewakili Universitas 

Lampung dalam lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXV 

Yogyakarta pada tahun 2012 sebagai ketua tim. Pada tahun 2013 penulis sempat 

menjadi satu-satunya mahasiswa Lampung yang mendapatkan undangan dari 

DIKTI untuk melaksanakan pelatihan paten di kota Bogor. Sepulangnya dari 

pelatihan paten, mahasiswa diberi kepercayaan oleh Jurusan Teknik Mesin untuk 

mewakili Jurusan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas, dan 

penulis mendapatkan peringkat 1 (satu) pada ajang mahasiswa berprestasi tingkat 

Fakultas Teknik tersebut. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga mengikuti 



kegiatan organisasi tingkat kampus pada bidang olah raga yaitu bola basket. 

Beberapa prestasi yang pernah didapatkan penulis dalam organisasi bola basket 

yaitu mendapatkan dua kali juara 1 pada Darmajaya basketball league pada tahun 

2013-2014, dua kali juara 1 pada STO basketball league pada tahun 2013-2014 

dan juara 1 3 on 3 basketball antar mahasiswa di Lampung pada tahun 2014. 

Prestasi nasional yang pernah didapat penulis adalah menjadi salah satu 

perwakilan mahasiswa di Lampung dalam Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional 

(POMNAS) Yogyakarta pada tahun 2013. 


