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PERINGATAN TENTANG PEMBAJAKAN! 

Anda di perbolehkan mendownload buku ini untuk anda konsumsi sendiri, namun anda tidak 
boleh memberikan buku ini tanpa seijin owner (koko adrianto). Jika anda ingin memberkati 
orang lain, yang harus anda lakukan adalah memberikan alamat ini kepada teman anda agar 
teman anda mendownload secara langsung. Biasakan budaya tertib, biasakan budaya tunduk 
pada aturan, tunduk pada otoritas di atas anda. Diberkati untuk memberkati! 

Tuhan memberkati anda. 

 

 

Salam, Koko Adrianto – Semarang - Indonesia 
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1. Kejadian Luar Biasa Ketika Pemberitahuan Kelulusan Sekolah. 

Allah-ku Sungguh Ajaib, itulah kata kata yang tertutur dari mulutku, bagaimana tidak 
karena DIA saya bisa mempercayai hal yang tidak bisa saya percayai. Umumnya pasti 
ketika sudah ujian pasti menantikan detik detik pemberitahuan lulus atau tidaknya 
bukan? Tapi.. 

 Hatiku benar-benar gelisah saat itu, kira-kira tiga bulan menjelang pelaksanaan Ujian 
 Nasional SMP tiba. Ingin rasanya bisa serius untuk belajar, tapi entahlah apa yang 
 membuatku malas melakukan hal tersebut. 

 Tak terasa hari demi hari berlalu begitu cepat."Tinggal satu minggu lagi aku 
 mendapatkan pelajaran dari Bapak dan Ibu Guru, serta menghabiskan waktu bersama 
 teman-temanku sebelum menghadapi hal yang begitu mendebarkan". Hatiku mulai tak 
 nyaman dengan hal ini, hingga akhirnya hari ujian pun tiba. 

 Kalu aku tak salah ingat, sepertinya hari pertama mata pelajaran yang diujikan yaitu 
 Bahasa Indonesia dan hari kedua yaitu Bahasa Inggris. Kedua hari ini belum merasakan 
 adanya kesulitan dalam mengerjakan soal UNAS. Namun, saat hari terakhir Ujian MTK 
 yang diujikan terasa begitu sulit, bahkan ketika kertasa soal lembar jawab dibagikan saat 
 aku melihat isi soal yang diujikan, aku hanya bisa menganga karena aku sama sekali 
 tidak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. 

 Akhirnya dengan sedikit kepercayaan diri sambil terus memanggil nama Tuhan aku 
 mulai menghitamkan beberapa jawaban, meskipun aku tahu kemungkinannya sangat 
 kecil jika aku asal memilih jawaban. Namun itulah yang aku lakukan, karena tak ada 
 jalan lagi selain berserah sepenuhnya pada Yesus. Sesekali ada seorang temanku yang 
 menawarkan jawaban padaku, tapi aku hanya bisa menolaknya dengan ucapan terima 
 kasih. Sama sekali tidak ada maksudku untuk menolak bantuan yang diberikan oleh 
 temanku dan sudah ada di depan mata tersebut. Namun, aku yakin Yesus pasti tidak 
 berkenan jika aku menyontek. Maka, aku lebih memilih untuk mempercayakan hidup 
 dan masa depanku hanya ke dalam Nama-Nya, termasuk hasil UNAS ku ini. 

 Hari pengumuman kelulusanpun tiba, hatiku semakin gelisah. Ayakhu masuk dan duduk 
 di aula sekolah bersama para orang tua murid lainnya. Setelah mendengarkan sekian 
 lama pengarahan dari Kepala Sekolah, akhirnya amplop pun satu persatu dibagikan dan 
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 kini giliran ayahku untuk menerimanya, hatiku benar-benar kacau rasanya apalagi 
 setelah mendengar kabar bahwa ada siswa yang tidak lulus. 

 Tanpa banyak bicara ayahku langsung menyuruhku untuk mengikutinya ke halaman 
 depan sekolah dengan wajah masam akupun mengikutinya. Dengan rasa penasaran aku 
 langsung menanyai ayakhu apakah aku lulus atau tidak? Ayahku menjawab:"Ya, kamu 
 lulus". Senang sekali rasanya mendengar satu kalimat itu. Aku langsung mengucap 
 syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, walaupun nilai MTK ku pas-
 pasan, hanya selisih satu soal saja aku sudah tidak lulus. Aku benar-benar bersyukur 
 karena justru dengan nilai yang pas-pasan itu kemuliaan Tuhan semakin jelas terlihat. 

 Haripun terus berlalu, kini aku sudah duduk di bangku SMA. Hari-hari di SMA kulalui 
 dengan senag hati. Kini aku sudah kelas 3 dan akupun sadar ini bukanlah saatnya untuk 
 bersantai-santai lagi karena mau ataupun tidak aku harus melewati UNAS, apalagi ada 
 kabar bahwa Ujian tahun ini jumlah mapelnya ditambah dari 3 menjadi 6 dan nilai 
 standardnyapun juga ditambah. 

 Aku berjuang keras untuk mulai melengkapi catatan-catatan kelas 1 dan 2 yang kurang 
 lengkap. Waktu berlalu begitu cepat, ruangan-ruangan kelaspun mulai ditata untuk 
 persiapan Ujian Nasional. Teman-temankupun mulai memperbincangkan bagaimana 
 caranya untuk bisa menyontek tanpa ketahuan pengawas waktu UNAS nanti, termasuk 
 aku. Akupun mulai merencanakan dosa, aku berjanji untuk memberikan jawaban yang 
 bisa aku kerjakan pada teman-teman yang soalnya sekode dengan aku dan akupun 
 meminta agar teman-teman mau membantuku memberikan jawaban pada saat UNAS 
 nanti. Siapa sangka tiga hari sebelum UNAS dilaksanakan, ada pengumuman bahwa 
 tatanan tempat duduk murid untuk ujian akan diganti sehingga banyak dari kami yang 
 tidak menerima keputusan ini karena akan banyak kode anak yang akan berganti 
 sehingga akan susah bagi kami untuk bisa menyontek teman yang pintar karena soal 
 yang dikerjakan pastinya berbeda. Akupun saat itu sungguh tak bisa terima keputusan 
 tersebut, tapi inilah kenyataan yang harus dijalani. 

 Aku mulai pasrah pada Tuhan. Aku pikir mungkin aku tidak diijinkan untuk menyontek 
 lagi. Aku mulai bisa menerima kenyataan ini. Pulang sekolah aku langsung belajar sekuat 
 tenaga. Hari pertama ada pelajaran yang paling aku takuti yaitu MTK. Aku merasakan 
 pertolongan Tuhan. Soalnya tidak sangat sulit seperti yang aku bayangkan, aku yaki MTK 
 pasti lulus walaupun pas-pasan. Hari kedua dan ketiga ada pelajaran Kimia dan Fisika 
 yang justru sangat sulit tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Kuakui memang 
 waktu itu aku memberitahukan jawabanku pada teman-teman yang seruangan dengan 
 aku karena waktu itu ternyata soal dengan kode yang berbeda ternyata soalnya hanya 
 dibolak-balik saja. Akupun waktu itu pernah mau diberitahu jawaban oleh teman yang 
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 merasa kasihan padaku. Aku bingung haruskah aku menolak jawaban itu? Karena aku 
 takutnya kalau mereka salah mengartikan penolakkan jawaban itu. Akupun menerima 
 kira-kira 4 jawaban pada waktu Ujian Fisika, tapi hatiku waktu itu benar-benar meminta 
 maaf pada Yesus. Aku hanya bisa berseru dan berharap pada Tuhan pada waktu itu. 

 Selama liburan sebelum pengumuman kelulusan dibagikan aku coba untuk 
 menenangkan diriku dari rasa kegelisahan ini, tapi rasa itu tetap saja menghantui 
 pikiranku. Akupun berdoa dengan sepenuh hati."Tuhan, kalau Tuhan ijinkan aku benar-
 benar lulus, Bapa. Bapa, ajarkan aku juga untuk dapat menerima keputusan apapun 
 yang Tuhan berikan buat hambaMu yang lemah ini, Bapa. Dalam nama Yesus aku 
 berdoa. Amin", ucapku dalam hati. 

 Hari yang ditunggu sekaligus juga ditakutipun tiba. Ayahku datang ke sekolah dan aku 
 hanya bisa menunggu kabar di rumah karena tanganku sedang sakit. Sangat lama 
 rasanya menunggu ayahku pulang dengan membawa hasil ujian tersebut. Akupun minta 
 tolong agar ibuku menelepon ayahku. Namun, kabar kelulusanpun tak kunjung tiba. 
 Waktu itu hanya diketahui juara pertama, kedua, dan ketiga. Aku sadar bukan akulah 
 orang yang bisa menduduki juara tersebut dan memang namaku tidak disebutkan dalam 
 ketiga nama tersebut. 

 Ayahku pun pulang dengan kabar yang sangat baik."Kamu lulus". Aku benar-benar tidak 
 percaya waktu itu, aku langsung mengambil amplop kelulusan di saku ayahku dan aku 
 langsung membacanya. Masih belum percaya lagi aku melihat hasil nilai UNAS ku. 
 Memang sebagian nilainya pas-pasan lagi, tapi aku sungguh-sungguh bersyukur punya 
 Allah yang ajaib dan dahsyat seperti Yesus. Pengalaman ini membuatku semakin 
 percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, asal kita mau percaya dan 
 berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Allah itu ada. Percayalah! 

 

 Ditulis asli Oleh Christina – pekalongan – Jawa Tengah – Indonesia 
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Terima kasih kepada penulis, memang sangat baik apabila anda diberkati,lalu anda pun ikut memberkati 
orang lain lewat cerita anda. Bagi yang ingin berpartisipasi kirimkan cerita anda ke 

koko.adrianto@ymail.com 

agar cerita anda bisa di publish ke masyarakat agar teman teman diberkati oleh cerita anda. Dan siapa 
tahu cerita anda ikut saya tulis dalam buku saya yang rencana akan di terbitkan di seluruh Indonesia. 

Diberkati untuk memberkati, shalom! 

 

 

 

Contact person: 

Koko Adrianto 

Koko.adrianto@ymail.com 

Semarang - Indonesia 
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