
 
 
 

PORTOFOLIO 

SRI LESTARI SAMOSIR 

 

CERPEN 
 

Menjadi “KITA” 

 

Kami tak pernah bercita-cita menjadi dia. Darah borjuis tak ada dalam darah kami. Kami 

diperjumpakan di dalam rumah keluarga yang katanya berbasis budaya. Kami anak-anak lapar 

akan ilmu yang baru keluar dari sarang semut untuk membuka lebar jaring laba-laba milik kami 

sendiri. Sering kami bertanya akan jadi apa nanti. 

Cerita-cerita akan harapan dan masa depan menjadi santapan lezat kami ketika kami 

bersama. Tangan kamipun tak pernah lepas menopang satu dan yang lain. Kami bukan dari satu 

kepercayaan, tapi keyakinan nyata bahwa kami diciptakan dari Tuhan yang samalah sehingga 

kami bersama. 

Banyak kesombongan yang kami perbuat. Yah sebagai anak muda kami terlalu naïf untuk 

bercermin pada dunia. Tawa kami yang paling buas, sedih kami yang paling lepas, semua atas 

dasar pendewasaan. Kami selalu menyadari perjuangan tak pernah mendatangkan kesia-siaan.  

Sri namaku, aq penuh syukur mengucap doa pada Allahku dalam nama Bapa Putera dan 

Roh kudus atas bunga-bunga kehidupan yang aku rasakan terlebih karena diberi waktu bisa 

bersama mereka gadis-gadis yang menantang dunia. Aku menyadari banyak jatuh bangun yang 

aku rasakan dengan mereka. Bagiku temanku adalah kekuatanku, dimana ada teman disitulah ada 

kekuatan. Kami sering sekali jatuh, dikucilkan bahkan membuat kami sering memberontak. Tak 

apalah karena darah menjilat tidak ada dalam raga kami. Dalam segumpal huruf yang agak 

beraturan ini aku masih ingat, matahati kami terbuka untuk sebuah kesatuan di atas perbedaan. 

Sekali peristiwa, aku ingat kala itu ruangan kelas kami disudut gedung bernomor 38.31.2 

membuka mata hati kami untuk sebuah keterbukaan toleransi. Dosen kami yang bernama Tumpal 

Simarmata seorang Batak tulen yang belakangan ini aku ketahui ternyata beragama katolik 

menugaskan kami untuk mencari ayat kitab suci yang mengadung pesan untuk menjaga kerukunan 
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dalam kehidupan beragama pada kitab suci masing-masing agama yang kami anut. Ayat tersebut 

harus kami berikan ke teman kami yang berbeda agama dengan kami. Seperti bertukar kartu nama, 

ayat dari kertas-kertas itu harus kami kumpulkan. 

Sungguh tugas yang aneh, “kurang kerjaan” suara-suara belakang mulai menggerutu. Ahh, 

mau tidak mau tetaplah tugas harus dikerjakan. Kamipun yang beranekaragam kulit, rambut, hati, 

dan juga agama ini pun mulai menyatu untuk satu tujuan. Kami saling berbagi ayat, dan mencoba 

untuk saling mengingat, walau bukan sebagai pengikat.  

“Lakum dinukum wa liyadin”, yang artinya, “Bagimu agamamu, bagiku agamaku” (Surat 

Al Kafirun, ayat ke-6) begitu isi selembar kertas dari teman berjilbab ungu yang bertukar ayat 

denganku. Indah dalam goresan, luka dalam kenyataan, pikirku seketika itu. Lalu akupun sudah 

menyediakan kertas manis bertuliskan Galatia 5 : 14,"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri!”. 

Selepas acara “tukar-tukar ayat” itu kami pun tertegun mulai menyadari bahwa 

sesungguhnya tak ada yang inginkan perpecahan. Makna luarbiasa begitu kami selesaikan tugas 

meresap ke relung hati. Aku katolik, dia protestan, dan mereka islam menjadi satu kata “KITA”. 

Disinilah lahir satu sama bersaudara didarah kami. 

Aku jadi terpukau oleh kebijaksanaan dosenku itu. Berkatnya kata KITA tertumpah di 

tengah perbedaan. KITA menjadi KAMI, yah.. kami selalu bersama. Aku menjadi sangat 

bersyukur jika mengingat keunikan kami ini. Karena saat kami berjalan, jelas sangat perbedaan. 

Rambut kami langsung terpapar matahari sedang rambut dia masih terselubung kain cantik diotak-

atik menjadi pita diatas kepalanya. Haha.. ketika kami makan bersama, selalu ada ritus khusus 

mengawali jamuan makan. “Sebelum makan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing”, begitulah kata-kata pemimpin doa membuat doa bersama saat makan. Aku 

langsung membuat tandasalib, sedang dia melipattangan berdoa, dan mereka mengucap doa dalam 

bahasa arab yang tak tahu aku artinya. Ritus ini unik dan membanggakan kami. 

“Kita-kita ini bagai bukti bahwa pelangi itu indah karena berwarna-warni”, ungkapku 

disela-sela berselfie ria di kamera laptopku. Hari minggupun tiba, ketika aku beribadah dan umat 

dipimpin Pastor yang aku teladani kami mendaraskan doa kesatuan tubuh Kristus. Doa itu kami 

lantunkan dengan penuh hormat dan harap. Melayang anganku membayangkan bahwa aku, dia 

dan mereka adalah bagian tubuh Kristus jua. Disinipun aku curahkan bahwa walau kami berbeda, 

kami tetap satu tubuh Kristus karena kami selalu mencari kedamaian.  

 



 
 
 

BERITA 

 

MENGINTIP “PELATIHAN JURNALISTIK WARGA”  

SISWA KATOLIK MEDAN 

 

Pagi yang indah, pun sinar mentari menyinari Susteran St. Anna, udara yang sejuk 

ditambah rekahan senyuman para pelajar SMA membuat senin itu berbeda. Tepatnya di Jl. 

Bougenville Dalam no. 1A Setiabudi Medan, Susteran St. Anna menjadi saksi bisu berkumpulnya 

45  pelajar yang berasal dari 9 sekolah katolik se-Kota Medan yakni SMA Budi Murni 2, SMA St. 

Thomas 2, SMA Budi Murni 1, SMA Cahaya, SMA St. Petrus, SMA Grafika Bina Media, SMA 

St. Yoseph, SMA St. Ignasius dan SMA St. Thomas 1. Mereka berkumpul untuk satu tujuan yakni 

mengikuti pelatihan jurnalistik warga yang diadakan selama tiga hari yakni 16-18 Juni 2014.  

Dengan perlengkapan sebuah laptop, kamera digital, beserta buku dan pena mereka siap berburu 

ilmu. 

I am a Citizen Journalist 

Menjadi seorang Jurnalis Warga, begitulah tema Pelatihan Jurnalisme Warga bagi Siswa 

Menengah Atas/sederajat se-Kota Medan yang diadakan Komisi komunikasi sosial (komsos 

Keuskupan Agung Medan (KAM) dan didukung oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan 

Universitas Sari Mutiara Indonesia (USMI). Pelatihan ini digelar guna meningkatkan kompetensi 

menulis dan reportase informasi. Khususnya publikasi di media berbasis teknologi komunikasi. 

Hadir sebagai pemateri Dekan Fakultas Illmu Komunikasi Univ.Sari Mutiara Indonesia 

Prof.DR.W.E.Tinambunan,MS bersama Eka Dalanta, dan Vinsensius Sitepu. Berbagai materi dan 

diskusi mengenai dasar Jurnalistik dipaparkan dengan apik oleh pemateri. Tak hanya itu pratek 

wawancara secara langsung terjun ke lapanganpun dilakukan. Sebagai lokasi Graha Annai Maria 

Velangkani tempat ibadah sarat makna dieksplorasi para peserta untuk membuat sebuah tulisan 

yang menggugah hati. 
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Catatan Cinta 

Hari kedua, sekitar matahari akan kembali keperaduan diadakan pula sebuah misa di sela 

pelatihan. Pastor Hubertus Lidy, OSC yang juga ketua Komsos KAM memimpin misa. Dalam 

homilinya Pastor Hubertus mengajak peserta untuk lebih menghargai diri sendiri, menanamkan 

rasa percaya diri dengan cara menulis. “Hendaknya kita selalu menulis, membuat catatan-catatan 

cinta dalam kehidupan kita agar menjadi bagian pewartaan iman bagi sesama”,ucapnya penuh 

senyum. Amin.             Catatan cinta dalam karya mereka berbentuk cerita pendek akan segera 

diterbitkan dalam sebuah buku sebagai produk dari pelatihan ini. Akhirnya kegiatan ditutup 

dengan doa bersama dan moment keceriaan “selfie” anak muda. 

 

 

SEHATI UNTUK LINGKUNGAN HIDUP BERSAMA OMK, PMKRI, UK-KMK 

ST. MARTINUS UNIMED 

 

KREATIVITAS tertumpah di atas panggung aksi  untuk lingkungan, hutan, dan peradaban. 

Ini terjadi di pelataran Auditorium Universitas Negeri Medan, Jumat (7 Maret) lalu. Di situ ada  

PMKRI St. Bonaventura Cabang Medan, UK-KMK St. Martinus Unimed  bersama  WALHI dan 
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AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 

Bersama-sama mereka  mengangkat tema kegiatan bertajuk Save Our Forest, And Forest 

Our Savior.  Mereka membawa misi mensosialisasi keputusan MK  No. 35/2012 tentang „Hutan 

Adat bukan Hutan Negara” sembari membawa petisi RUU PPHMA (Pengakuan Perlindungan Hak 

Masyarakat Adat).  

Mereka ingin menyapa para mahasiswa dan  muda khatolik dengan harapan kaum muda ini 

bisa menjadi  agen sosialisasi lingkungan hidup. 

 

Aksi peran teatrikal (Sri Lestari Samosir) 

Ia juga mengajak para orang muda agar mau memelihara lingkungan hidup dan bersedia 

menjadi agen-agen sosialisasi kepedulian lingkungan. “Kitalah yang mampu menciptakan 

perubahan untuk kelangsungan hidup. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan,” tandasnya. 

Kemeriahan acara terlihat dari partisipasi penonton yang berasal dari lingkungan civitas 

academica Universitas Negeri Medan. Mereka turut serta membubuhkan tandatangan di atas 

http://www.sesawi.net/2014/03/10/sehati-untuk-lingkungan-hidup-bersama-omk-pmkri-uk-kmk-st-martinus-unimed/pmkri-medan/


 
 
 

spanduk sebagai aksi berpartisipasi mendukung petisi RUU PPHMA. Suasana makin meriah 

dengan tampilan aksi teatrikal oleh anggota UK KMK St. Martinus Unimed. Inti pesannya adalah 

mengisahkan  pentingnya menjaga lingkungan hidup.  

Ketua PMKRI Cabang Medan St. Bonaventura menambahkan, sungguh baik kalau bisa 

menjalin  kerjasama dengan elemen yang mewadahi orang-orang muda. Maka dari itu 

digandenglah UK-KMK St. Martinus digandeng guna menjadi aktor bagi aneka project sosial 

Gereja lokal. 

 

 

MENJAWAB TANTANGAN DAN MEREVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN 

LOKAL 

PRODI Pendidikan Antropologi Universitas Medan (Unimed) bekerjasama dengan 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menggelar seminar bertema “Revitalisasi 

Nilai-nilai Kearifan Lokal terhadap Lingkungan Hutan pada Masyarakat Adat Pakpak Bharat” 

tanggal 22 April 2014. 

Bersama WALHI, Pend. Antropologi Unimed ingin mengupas tajam bagaimana 

merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pakpak dalam melestarikan lingkungan Hutan. 

“Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia seharusnya dapat kembali merevitalisasi nilai-nilai 

kearifan lokal agar kita dapat menjaga dan melestarikan serta mengelola sumber daya alam yang 

ada di daerah kita. Disinilah peran kita sebagai warga negara dan warga adat kaum intelek dan 

berbudaya akan sangat dibutuhkan,” tandasnya. 

Seminar resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Restu, MS mewakili rektorat. 

Hadir sebagai keynote speaker Kusnadi, SST.,MM selaku Direktur Eksekuitif Walhi Sumut, 

Sama‟un Angkat Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tanah Pakpak, dan 

 

Terbit pada website www.sesawi.net 

Pada tanggal 25 April 2014 

http://www.sesawi.net/2014/04/25/menjawab-

tantangan-dan-merevitalisasi-nilai-nilai-kearifan-

lokal/ 

pada tanggal 25 April 2014  

 

 

http://www.sesawi.net/
http://www.sesawi.net/2014/04/25/menjawab-tantangan-dan-merevitalisasi-nilai-nilai-kearifan-lokal/
http://www.sesawi.net/2014/04/25/menjawab-tantangan-dan-merevitalisasi-nilai-nilai-kearifan-lokal/
http://www.sesawi.net/2014/04/25/menjawab-tantangan-dan-merevitalisasi-nilai-nilai-kearifan-lokal/


 
 
 

Drs. Lister Berutu, MA yakni Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Budaya Pakpak (P3BP). 

 

Gambar. Pembukaan seminar bersama Kusnadi,Restu, Lister Berutu, dan Sama‟un Angkat. 

(Dok. Panitia) 

Sebagai ketua panitia, saya menyatakan bahwa seminar ini merupakan bentuk partisipasi 

mahasiswa Pend. Antropologi Unimed untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 

April 2014. 

Direktur Eksekuitif Walhi Sumut Kusnadi, SST.,MM mengatakan revitalisasi nilai kearifan 

lokal ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga lingkungan hidup khususnya di wilayah Pakpak 

Bharat. “Jejak rekam kearifan lokal harus terus digali, ditulis dan dipublikasikan agar kesadaran 

masyarakat meningkat jangan dibiarkan tinggal sebagai sejarah,” ungkapnya dengan nada 

bersemangat. 

http://www.sesawi.net/2014/04/25/menjawab-tantangan-dan-merevitalisasi-nilai-nilai-kearifan-lokal/medan-laporan-dari-unimed-komsos-kwi-romo-kamilus/


 
 
 

 

Diskusi pun berjalan dengan hangat, seputar masalah wilayah hutan yang dirambah oleh 

pihak investor asing. Sebagai Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tanah 

Pakpak, Sama‟un Angkat yang concern terhadap isu tersebut menjuluki para perusak hutan 

sebagai “rampok”. Masyarakat menjadi tidak berdata karena mereka kehilangan rantai 

penghubung dengan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hidup. 

 

DIES NATALIS UK-KMK ST.MARTINUS MEDAN KE XXVII PENUH SYUKUR 

DAN HIKMAT 

 

Rayakan dies Natalis Ke XXVII Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa Katolik (UK-

KMK) St. Martinus Universitas Negeri Medan mengadakan misa syukur di Auditorium Unimed 

(29/3). Misa yang dimulai pada pukul 12.00 Wib ini dipimpin oleh Pastor  Dominikus Kabosu, 

CMF. Selesai misa syukur acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan anggota gelora suara, 

tari, teater dan olahraga, dan dipersembahkan pula sebuah cerita rakyat versi musikal “Si Boru 

Natumandi”. Dihadiri oleh ratusan mahasiswa katolik dengan para alumni, serta para undangan 

KMK se-kota Medan membuat acara semakin meriah.   

Memasuki usia 27 tahun, UK-KMK St. Martinus Unimed tampak semakin kokoh dan  

dewasa menjadi wadah keluarga mahasiswa katolik. Dalam homilinya, Pastor Dominikus Kabosu, 

CMF mengungkapkan bahwa tidak semua manusia itu dapat menjadi orang yang benar, tapi kita 

adalah orang-orang baik. Kejujuran dan kerendahan hatilah yang membuat kita dicintai Tuhan. 

Maka dari itulah, bila tidak ada kerendahan hati, kesabaran, dan kejujuran maka UK-KMK St. 

Martinus ini pasti akan bubar. Namun karena adanya kerendahan hati, kejujuran, kesabaran maka 

kekeluargaan di UK-KMK St. Martinus ini akan semakin kokoh, prinsip seperti inilah yang harus 

dipegang anak-anak Allah. 

“Iuvante Deo Vincimus” (dengan bantuan Allah kita pasti menang) motto yang selalu 

dipegang dan dikumandangkan sudah memberi kekuatan yang luarbiasa dalam perjalanan hidup 

unit kegiatan mahasiswa katolik ini. Sebuah rumah sederhana bagi mahasiswa katolik dimana 

disini bersama-sama membina dan menjalin katoliksitas, fraternitas dan intelektualistas. 

Meningkatkan iman melalui misa dan sermon yang diadakan setiap minggunya, kemudian 

Terbit pada majalah Hidup  
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memberi ruang untuk mengembangkan potensi dan bakat mahasiswa melalui GELORA 

(gelanggang ora et labora) yang terdiri dari gelora suara (paduan suara), gelora tari (seni tari), 

gelora teater (teatrikal dan drama), dan gelora olahraga. 

Dalam kesempatan berbahagia itu, Candra PPH Aritonang selaku ketua umum UK-KMK 

St. Martinus Unimed mengungkapkan rasa penuh syukur dan terimakasih teramat banyak kepada 

semua anggota yang masih setia melayani di KMK. Ia berharap agar selalu terjalin kekeluargaan 

yang harmonis dan kesatuan tubuh Kristus di KMK ini. Sebelum acara ditutup, diadakan pula 

sejenak keakraban anggota bersama para alumni UK-KMK St. Martinus Unimed ini agar 

silaturahmi tetap terjaga. 

Proficiat bagi UK-KMK St.Martinus Unimed. Wadah keluarga mahasiswa katolik di 

lingkungan civitas akademica ini telah menjalin kesatuan tubuh Kristus. Semoga tetap menjadi 

terang dan garam dunia dalam pelayanan iman dan kasih Tuhan Yesus Kristus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


