GIVE ME Y-U-R-Y

Sapa sih yury ? Pertanyaan bagus. Karena sampe
detik ini tiap orang yang denger nama itu, selalu
nganggep kalo Yury itu cewe. Perlu ditegaskan, kalo
gw (terakhir cek) adalah cowo tulen.
Gw adalah anak bungsu dari empat bersaudara.
(Berdasarkan Akte Kelahiran) Gw lahir di Rumah
Sakit Dustira Cimahi hari kamis 23 Juli 1992 jam
23:26 dengan berat 3,7 kg. Gw dikasih nama
Yuryandhani Hidayanto. Kalo kata ortu, YURY itu
diambil dari Juli, terus ANDHANI diambil dari Ari
dan Yani, kalo HIDAYANTO artinya Hidayah.
Keereennn kannnn...
Karena anak bungsu, gw adalah anak yang amat
sangat manja dan cengeng. Selain itu, gw adalah anak
yang pemberani kalo urusan bepergian. Contohnya,
waktu umur gw 4 taun, kita sekeluarga makan gitu di
restoran. Waktu yang laen masuk kedalem, gw malah
nyelonong masuk ke dalem dapur. Alhasil, rencana
makan-makan waktu itu berubah jadi "mencari anak
geblek berumur 4 tahun yang matanya belotot dan
punya kulit khas orang timur Indonesia". Yang
terakhir waktu gw liburan ke Jogja sendiri. Jarak dari
pusat kota ke rumah nenek gw tuh lumayan jauh.
Harus pake bis dari terminal panggang ke terminal
Jogja sekitar 2 jam perjalanan. Waktu itu gw niat
mau ke stasiun soalnya ATM BNI cuma ada disitu.

Gw berangkat sekitar jam setengah satu siang. Abis
dari situ, gw jalan" ke Kota Gede buat beli perak,
terus lanjut ke Malioboro buat beli titipan pacar gw.
Udah beres, gw langsung ke terminal Jogja lagi buat
pulang ke rumah nenek gw. Tapi, gw baru inget kalo
bis terakhir yang ke terminal panggang itu jam 4
sore. Akhirnya, ide cerdas gw keluar. Daripada harus
tidur di terminal buat nunggu bis besok, Gw putusin
buat pulang ke bandung (tanpa pamitan ke nenek
gw). Gw beli tiket kereta yang jam 8 malem pulang
ke bandung cuma bawa baju yang nempel di badan,
kalung perak yang gw beli di Kota Gede, plus
kantong plastik item yang isinya baju barong titipan
cewe gw. Iya tau, gw udah kaya pengemis di kereta.
Gw ga bisa kabarin nenek gw, soalnya gw ga punya
nomer HP nya. Setengah jam sebelum kereta gw
berangkat, HP gw bunyi. Nomernya ga dikenal. Pas
diangkat, suara nenek-nenek nangis yang ternyata
nenek gw yang kebingungan nyariin gw....
Kesimpulannya bakat backpacker gw udah muncul
dari kecil. dan satu lagi keahlian gw adalah, selalu
bikin panik keluarga ketika gw bepergian .
Gw mulai sekolah gw di TK. Kartika 12 Cimahi. Gw
yang minta ke ortu gw supaya disekolahin di TK itu.
Kenapa???Pertanyaan bagus. Karena di TK itu,
mainannya terbuat dari besi-besi yang di cet ber
warna-warni (perasaan semua TK gitu deh).
Beres dari situ, tanpa harus lompat ke kelas Nol
besar, gw langsung masuk SD. Yups betul. SD turun
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temurun. SDN Kesatrian I Cimahi. Gw juga ga tau
kenapa semua anak-anak bokap gw disekolahin di SD
itu. Sebuah misteri yang belum terkuak sampai
sekarang. Waktu SD gw termasuk anak yang pinter
dan aktif. Di kurikuler gw selalu dapet ranking
biarpun cuma ranking 6, mentok"nya ranking 4. Kalo
ekstrakurikuler, gw lebih menggila lagi. Gw
termasuk anak yang jago kalo urusan maen bola.
Setelah 6 tahun pake celana pendek merah, akhirnya
gw masuk SMP. Lumayan lah masuk SMP favorit.
Waktu itu gw masuk SMPN 2 Cimahi. Tapi
sayangnya, disitu berkumpul anak-anak cerdas.
Akhirnya, gw minder dan ngerasa jadi anak paling
bego di SMP 2 waktu itu. Kalo waktu SD gw jago
maen bola, beda lagi waktu SMP. Bakat musik gw
lebih menonjol. Malah sempat kepilih jadi The Best
Bassist waktu acara taunan di SMP 2.
Masuk SMA, gw makin jadi anak pemalas.
Alesannya mungkin karena gw masuk SMAN 4
Cimahi, yang isinya kebanyakan (calon) premanpreman dan supir angkot. Biarpun disejajarkan
dengan anak-anak yang ga terlalu pinter, tapi gw
tetep bertahan di jajaran siswa bego di sekolah
(bangga). Malah, gw pernah dapet posisi juru kunci
waktu try out. Waktu gw liat daftar nilai di mading
dan mendapati posisi gw di urutan terbawah, gw
malah teriak..."Anjrit, keren lah. Nama gw paling
bawah". Semua anak ngeliatin gw waktu itu.
Ckckckckck.
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Bisa dibilang, sebenernya gw belum siap buat dilepas
ke alam perkuliahan. Gw lulus UN sebenernya dapet
nyontek. Tanpa itu, mungkin gw ga lulus. Waktu
orang lain belajar buat ngadepin SMNPTN, gw
malah tenang-tenang aja. Tiap ada yang tanya,
"Daftar kemana lu?" dengan PD nya gw jawab
"UNIKOM"...Gw memang udah puyeng dihadapin
sama soal"..Udah cukup Ujian Nasional yang bikin
otak gw mau pecah (padahal ga mikir sama sekali pas
ujian). Akhirnya gw masuk universitas swasta dengan
modal surat PMDK Unikom yang dikirim ke rumah
gw, dan gw yakin anak paling bego di sekolah lain
pun pasti dapet surat PMDK itu.
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