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Penulis dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah 31 Januari 1992, 

sebagai putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Wayan Siang 

dan Wayan Same. Penulis merasa sanggat bangga karena telah terlahir 

dari keluarga yang bahagia, yang dikelilingi oleh keluarga besar yang 

rukun dan bersahaja. 

Selama masa pendidikan formalnya, penulis telah menempuh pendidikan 

di SD Negeri 1 Banjar Kertarahayu (1998-2004), lalu penulis melanjutkan pendidikan di SLTP 

Bina Bhakti (2004-2007), dan  penulis melanjutkan  pendidikan di SMA Negeri 1 Way 

Pengubuan (2007-2010). Penulis dan keluarga sangat bangga karena selama melaksanakan 

pendidikan penulis selalu meraih prestasi dalam bidang akademik, dan pada tahun 2010 penulis 

diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara melaui jalur Mandiri. 

Pengalaman organisasi penulis dimulai ketika duduk di bangku SLTP dengan mengikuti 

organisasi Pramuka dan OSIS. Di SMA penulis mengikuti organisasi OSIS. Pada jenjang kuliah 

penulis pernah mendapat pengalaman organisasi di UKMHindu UNILA di bidang kerohanian, 

dan di HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) sebagai anggota minat 

dan bakat. 

Pada semester 5, penulis dan rekan-rekan angkatan 2010 melaksanakan KKN (Kuliah Kerja 

Nyata) Periodeke 1. Saat KKN penulis ditempatkan di Desa Campang Lapan, selama 40 hari 

penulis dan rekan-rekan dari Fakultas dan Jurusan lain tinggal dirumah keluarga Bapak Adi yang 



kebetulan beliau adalah Lurah. Selama kebersaan tersebut penulis merasa telah memiliki 

keluarga baru, dan telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan khususnya untuk 

sedikit mengenal budaya yang ada didesa. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis jika ingin menyelesaikan studi di Universitas 

Lampung ialah dengan menyelesaikan skripsinya yang berjudul Peran Kepemimpinan Dalam 

Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan 

Kabupaten Lampung Tengah). Berkatsemangat, kerjakeras dan doa yang tulus penulis panjatkan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ide Sanghayang Widhi Wase) yang telah memberikan 

keridhoannya sehingga penulis memperoleh banyak kekuatan, kemudahan, dan semangat untuk 

menyelesaikan studi di Universitas Lampung.   


