
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis bernama Oliva Valerin Br Barus yang dilahirkan di 

Kabanjahe pada tanggal 27 Mei 1994. Penulis merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara yang bangga bisa dilahirkan dari 

rahim seorang wanita penyayang dan sungguh luar biasa, dia 

adalah Ibuku tercinta, Ibu Seriulina Br Ginting. Beliaulah yang 

mengajariku arti hidup yang sesungguhnya bahwa manusia berasal dari tanah dan 

pada akhirnya akan kembali menjadi tanah sehingga jangan pernah berlagak 

seperti langit. Dan juga kepada ayahku, Bapak Levin Barus yang selalu 

mengajariku untuk bersyukur atas apa yang diberikan oleh-Nya. 

 

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Methodist 

Kabanjahe pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan perjalanan 

keilmuannya di Sekolah Dasar (SD) Methodist Kabanjahe yang diselesaikan pada 

tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kabanjahe pada tahun 2009. Setelah itu, penulis 

melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

SMA Negeri 1 Kabanjahe yang lulus pada tahun 2012. 

 

Tidak terhenti sampai tingkat SMA, ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 



Universitas Lampung melalui jalur undangan.Dalam pengabdiannya sebagai 

Mahasiswa pada Almamater Universitas Lampung, penulis pernah tergabung pada 

sebuah organisasi yang menaungi Mahasiswa Katolik FISIP Unila, yaitu Unit 

Kegiatan Mahasiswa Katolik. Selain tergabung pada organisasi tersebut, penulis 

juga tergabung di organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara 

(HIMAGARA). 

 

Pada tahun 2015, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Trikarya, 

Kec. Penawar Tama, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama 40 hari. 

Dalam kesempatan KKN tersebut penulis mencoba untuk mengamalkan ilmu 

yang telah didapat selama perkuliahan dan menerapkannya di kehidupan social. 

Penulis merasa bangga bisa hidup berdampingan dengan keluarga baru di Desa 

Trikarya tersebut karena selama bertugas sebagai Mahasiswa KKN penulis 

mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat beserta pengalaman yang luar biasa. 

Untuk kedepannya, semoga penulis senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik 

dan tidak lupa untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 


