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Untuk Mama dan Niko, yang selalu mendukungku dalam apa pun
yang kukerjakan. Soli Deo gloria.
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Satu

Aku menggeleng-geleng membaca upload terbaru sebuah
akun Instagram yang kuikuti - akun yang khusus menampung
dan menampilkan curhat para lelaki. Berawal dari melihat
salah satu screenshot curhat dari akun tersebut di Twitter
tentang suami yang ingin menceraikan istrinya karena
penyakit kulit sehingga kejantanannya tidak pernah bisa
bangun selama delapan bulan mereka menikah, aku tergoda
untuk membuka Instagram dan mengklik follow.

Curhat para lelaki yang diunggah seringkali membuatku
berdecak dan membatin, Ada ya, lelaki model begini?
Contohnya, curhat yang baru saja kubaca.

Min, usia saya 33 tahun dan saya sudah enam kali
menikah. Saya tahu pasti ada yang salah dengan saya -
teman-teman saya bilang saya terlalu perfeksionis. Setiap
pacaran, saya merasa pasangan saya sempurna, namun setelah
menikah, selalu ada ketidaksempurnaannya yang membuat
saya ingin berpisah. Pernikahan saya tidak pernah bertahan
sampai setahun, dan tidak lama setelah saya bercerai, saya
menikah lagi. Begitu terus. Istri saya yang sekarang berusia 23
tahun, kami sudah menikah tiga bulan, dan saya sedang
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berpikir untuk menceraikannya. Ada beberapa kekurangan
istri saya sekarang:

Di bawahnya, pria anonim itu menyebutkan
kekurangan-kekurangan istrinya dalam bullet points. Pertama,
warna kulit wajah dan tubuhnya berbeda, padahal setiap bulan
sudah diberi uang lima ratus ribu rupiah murni untuk
perawatan tubuh. What the hell? Kedua, kurang pintar
memvariasikan menu masakan, dalam seminggu bisa dua
sampai tiga kali memasak menu yang sama. Ketiga… ah,
meneruskan membacanya bisa-bisa membuat darahku
semakin mendidih. I’d better stop for now.

Theo bilang kegiatanku membaca berbagai curhat orang
di medsos tidak ada gunanya, namun ketika sedang menunggu
seperti ini, kurasa tidak ada salahnya mengisi waktu dengan
membaca beraneka ragam curhat yang menggelitik
perasaanku.

Kulayangkan pandanganku ke jalan masuk mobil, entah
untuk yang keberapa kalinya. Masih belum ada tanda-tanda
kehadiran Theo maupun mobilnya. Para peserta tes seleksi
masuk program pendidikan dokter spesialis - biasa disingkat
PPDS - yang tadinya duduk-duduk di tangga teras menunggu
dijemput sepertiku sudah pulang semua. Hari pun sudah
mulai gelap, sehingga nyaris tidak ada mahasiswa yang
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lalu-lalang. Udara Solo yang selalu membuatku kepanasan
pun mulai menyejuk.

Sudah setengah jam berlalu sejak Nui - sesama peserta
seleksi sepertiku - pamit pulang duluan karena sudah dijemput
orang tuanya, padahal rumahnya cukup jauh. Dan sudah lima
belas menit berlalu sejak Theo bilang ia tengah menjemputku.
Perjalanan dari Rumah Sakit Moewardi ke kampus Universitas
Negeri Sebelas Maret seharusnya tidak memakan waktu lebih
dari lima menit, kan? Apalagi ia naik motor. Should I call him?
Aku menggeleng. Tunggu lima menit lagi saja. Kalau aku
menelepon menanyakan posisinya saat ini, Theo bisa-bisa
ngambek karena menganggapku tidak cukup sabar
menunggunya.

Kubuka akun Wordpress-ku, dan mulai mengetik draf.

Salah satu perasaan terbaik adalah ketika ujian selesai -
entah itu ujian formal atau ujian kehidupan. Hari ini, aku
menyelesaikan satu rangkaian ujian lagi: tes seleksi PPDS
kardiologi UNS. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari
jantung dan pembuluh darah. Jadi, jika aku lolos seleksi ini
dan kelak menyelesaikan pendidikan, akan ada satu lagi gelar
di belakang namaku: SpJP - spesialis jantung dan pembuluh
darah. Syukur-syukur kalau nanti bisa ditambah lagi dengan
gelar subspesialis.
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Setiap universitas memiliki kebijakan berbeda-beda. Di
UNS, seleksi masuk PPDS terdiri dari dua tahap. Tahap satu
adalah tes potensi akademik (TPA) dan TOEFL. Karena aku
sudah memiliki sertifikat TOEFL dari lembaga resmi
sebelumnya, dan pernah mengikuti TPA di Bappenas, di tahap
satu aku hanya menyerahkan kedua sertifikat tersebut.

Yang membuatku berdebar-debar adalah seleksi tahap dua
- psikotes, tes kesehatan, dan tes di program studi
masing-masing berupa wawancara dan ujian tertulis. Tahun
lalu, meskipun aku lolos di tahap satu, aku gagal di tahap dua.
Ya, ini kedua kalinya aku mencoba mendaftar PPDS
kardiologi di sini - berdasarkan aturan program studi, ini
adalah kesempatan terakhirku, dan aku benar-benar berharap
kali ini aku diterima. Jika tidak

Suara klakson membuatku mendongak. Theo dan Vario
merahnya sudah tiba, siap membawaku makan sushi di
Hartono Mall sebelum mengantarku pulang ke kosanku di
Solo Baru.

“Habis dari sini, kamu mau ngapain?” tanya Theo sambil
mencocolkan sashimi salmonnya ke campuran kecap asin dan
wasabi.
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Aku mengangkat bahu, menelan sushi-ku. Salah satu
‘ritual’-ku setelah ujian selesai - mulai dari ujian akhir blok
waktu mahasiswa, ujian akhir stase waktu koas, sampai ujian
kompetensi dokter - adalah merayakannya dengan menu
favoritku sepanjang masa: tuna salad crispy mentai-nya Sushi
Tei. Sayangnya, di Solo tidak ada Sutei, jadi aku harus puas
dengan restoran sushi lain. “Baca novel, terus tidur lebih awal,
mungkin. Dari kemarin tidurku nggak begitu nyenyak karena
mikirin seleksi PPDS ini.”

“Tadi bisa ngerjain ujian tertulisnya?”
Aku mengangguk semangat. Dua hari lalu, aku sudah

menjalani wawancara dengan staf PPDS Kardiologi. Sore ini
adalah tes terakhir dari tahap seleksi periode ini, yaitu tes
tertulis yang berupa 100 soal pilihan ganda. Soal yang
diberikan berbeda dengan tahun lalu, namun tipe soalnya
mirip. Apalagi karena aku sudah mengikuti ujian serupa
sebelumnya, kali ini aku merasa lebih bisa mengerjakannya.

“Semua soal yang keluar hari ini kebetulan udah aku
pelajari semua kasus-kasusnya. Tadi ada lumayan banyak soal
seputar �siologi jantung, untung kemarin sebelum tidur aku
menyempatkan diri baca-baca lagi bab itu…”

Theo menguap. Di bawah matanya terdapat lingkaran
gelap, ciri khasnya setelah ia jaga malam. “Semalam ada
kecelakaan mobil antar-jemput karyawan di dekat RS, jadinya
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IGD hectic banget dan aku ikut kerepotan. Nyaris nggak bisa
tidur. Kamu enak, malam ini bisa tidur nyenyak, sedangkan
aku masih harus menyusun referat untuk dipresentasikan
besok pagi.”

“Yah, namanya juga residen ortopedi.” Kuusap tangan
Theo. Residen adalah sebutan untuk dokter umum yang
sedang menjalani pendidikan dokter spesialis. “Sabar ya, Beb,
dua tahun lagi kamu lulus jadi dokter spesialis ortopedi.
Nggak akan ada lagi begadang menyelesaikan referat atau
harus bangun subuh-subuh untuk follow up pasien.”

Theo tersenyum tipis. Meskipun rambutnya agak
berantakan dan sorot matanya sayu, cowok satu ini tidak
pernah membuatku bosan memandanginya.

Ini tahun kedua Theo sebagai residen. Tidak sepertiku
yang pernah gagal, Theo langsung lolos seleksi ketika pertama
kali mencoba. Such a lucky guy.

“Iya, pacar lo itu beruntung punya bapak dokter ortopedi
senior, mantan staf di Moewardi, pula,” begitu kata Leah,
sahabatku. “Makanya, kakak-kakaknya Theo juga bisa masuk
PPDS Orto dengan gampangnya. Mereka itu ‘darah biru,’ Sa.
Beda dengan kita-kita para Muggle.”

Biasanya setiap Leah mengucapkan itu, kubalas dengan,
“Hus, jangan langsung menuduh tanpa bukti begitu. Bisa jadi
mereka bertiga memang hasil tesnya bagus, jadi langsung
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