


Kartu Pos dari London:
Awal Sebuah Perjalanan

WatanSoppeng, Agustus 1953
! Semua bermula dari sepucuk kartu pos. Begini 
ceritanya. Suatu hari,  saya yang kala itu masih duduk di 
kelas tiga Sekolah Rakyat (SR) Negeri WatanSoppeng 
serta-merta tersentak pucat bercucuran keringat dingin 
ketika pesuruh sekolah, yang mantan penghuni Nusa 
Kambangan, muncul di pintu kelas.  Ia mencari saya, dan 
menyampaikan kepada ibu guru kelas bahwa saya 
dipanggil menghadap kepala sekolah. 
! Guru saya ikut kaget, panik dan diliputi tanda 
tanya. Saya yang konon, oleh ibu guru, dinilai penurut 
dan tidak nakal, tidak diyakini punya kesalahan apa pun 
untuk dapat dipanggil menghadap kepala sekolah, seperti 
lazimnya kalau seseorang murid dipanggil ke sana. 
Begitu berwibawanya seorang guru saat itu, kami 
memandangnya sebagai segala-galanya, tidak berani 
melirik wajahnya apalagi melanggar perintahnya. Itu 
sikap kami terhadap para guru, apalagi Kepala Sekolah. 
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Menghadap Pak Kepsek pada saat itu rasanya sama 
dengan mendaki gunung untuk menghadap seorang 
mahadewa – andainya pun wujud dewa yang maha 
berwibawa itu ada. 
! Begitu kembali lagi ke kelas, guru saya seolah 
meloncat dari duduknya dengan mata membelalak 
menjemput di pintu dan sedikit menyentak lengan saya, 
menjauh dari perhatian murid-murid lain yang sedang 
menekuni pelajaran hati itu. Saya masih ingat sapaan 
pertama yang keluar dari mulutnya dengan sedikit 
bernada tinggi: “Salah apa sampai kamu dipanggil kepala 
sekolah?” 
! Saya agak kesal namun merasa geli di dalam hati.  
Guru saya itu spontan saja turun temperamennya 
sewaktu saya tunjukkan sebuah kartu pos bergambar 
kepada beliau. Saya sampaikan bahwa kepala sekolah 
memanggil hanya untuk menyerahkan kartu pos 
bergambar Menara Big Ben kiriman paman (adik ibu 
saya) dari London, yang dikirim dengan pos udara ke 
alamat sekolah. Ini sesuatu yang istimewa karena kala itu 
tidak pernah terdengar ada kiriman pos serupa itu yang 
datang ke Soppeng. 
! Begitu mengetahui saya tidak “bermasalah”,  
serta-merta Ibu Guru dengan berteriak lega, setengah 
merangkul saya, memanggil semua murid untuk 
mengerumuninya dan menunjukkan kartu pos tersebut. 
Malah ia sempat membaca pesan paman di balik kartu 
pos itu, yang menyampaikan bahwa paman saya itu 
“sudah sampai di London, dan akan mengirimkan juga 
fotonya di depan Big Ben setelah selesai dicuci (istilah 
untuk mencetak foto waktu itu)”.  Juga tertulis pesan 
supaya saya rajin belajar, karena menurutnya saya pun 
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bisa pergi ke Inggris dan berfoto di depan Big Ben kalau 
sekolahnya tinggi. Sayang sekali kartu pos itu jadi kumal 
karena terus menerus saya kantongi, lalu kemudian 
hilang saat sebagian Kota 
Soppeng dibumihanguskan 
oleh gerombolan bersenjata. 
! Perasaan saya waktu 
itu seolah-olah bermimpi 
sudah berada di Inggris dan 
berfoto di depan Big Ben. 
Begitu dalamnya kesan 
merasuk ke sanubari saya, 
seorang murid kelas tiga SR, sehingga sejak itu saya 
bertekad  untuk suatu saat juga akan berkunjung ke 
tempat itu. Itulah saat ketika saya mematri motto dalam 
benak untuk “Belajar Seumur Hidup.” 
! Tekad ini semakin mantap karena sebelumnya 
almarhum kakek (dari pihak ibu) sudah berulangkali 
berpetuah dalam Bahasa Bugis: “Eee sininna wijakku, 
tuntu’i paddisengengngE si tanre-tanrena, nasaba’ iyyatu 
paddissengengngE maringeng ritiwi-tiwii, riabberangngi pede’ 
maegai, alena mmalitutuiki’. Naiyya warangparangE matane’ 
ritiwii, riabberanngi cappuui’, idi’pa malitutuiwi”. 
! Terjemahan bebasnya: “Anak keturunanku,  
tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena sesungguhnya 
ilmu itu sangat ringan dan mudah dibawa-bawa, akan 
berlipat ganda bila diberikan kepada orang lain, dan 
senantiasa menjaga (keselamatan, kesehatan dan 
penghidupan) kita. Harta benda itu sangat sulit dan berat 
dibawa-bawa, akan berkurang atau habis kalau diberikan 
kepada orang lain dan kita harus selalu menjaganya 
supaya tidak diambil orang.” 
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London, Inggris 1977
! Dua puluh empat tahun kemudian, tepatnya 
tahun 1977, bersama isteri dan dua orang anak, saya tiba 
di London.  Saat itu saya mendapat kesempatan tugas 
belajar Program Magister Teknik dengan beasiswa 
Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) Pemerintah 
Inggris. Yang pertama kami lakukan adalah mencari 
lokasi Big Ben di Wesminster Abbey, berfoto bersama, 
mewujudkan angan-angan seperti yang tertanam dalam 
lubuk hati selama hampir seperempat abad. 

Wesminster Abbey, London, 1977. Bersama isteri dan dua anak, 
berpose membelakangi Menara Big Ben. 
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! Namun meskipun banyak peristiwa semacam itu 
datang susul menyusul di sepanjang perjalanan hidup, 
namun saya selalu menganggapnya kebetulan belaka. 
Yang jelas, sejak dulu pada waktu di sekolah rakyat, kalau 
sedang “keluar main” atau istirahat di sela pelajaran, 
orang akan mendapati saya nongkrong di perpustakaan 
super mini milik Dinas Pendidikan Masyarakat 
Kabupaten Soppeng tengah melahap buku-buku yang ada 
di sana.
! Dari sana saya mengenal karya-karya Karl May 
seperti serial Winnetou dan Di Sudut-sudut Balkan, 
Keliling Dunia dalam 80 Hari karya Jules Verne serta 
roman karya Hamka seperti Layar Terkembang dan 
Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau Salah Asuhan 
karya Abdul Muis. Bahkan buku-buku sumbangan 
pelayanan informasi kedutaan negara-negara sahabat pun 
habis saya baca. Tidak jarang sampai harus dibaca 
berulang-ulang karena terbatasnya koleksi buku 
perpustakaan itu. 
! Baru setelah 37 tahun berselang, saya secara 
kebetulan menemukan jawaban bahwa kejadian demi 
kejadian yang pernah saya alami,  tidaklah terjadi dengan 
sendirinya, tetapi melalui proses sistematis, yang tak 
pernah saya sadari sebelumnya. 

Winnipeg, Manitoba, Kanada, November 1989
! Di tengah-tengah dahsyatnya musim dingin Kota 
Winnipeg, Manitoba, Kanada, yang ketika itu 
temperaturnya mencapai 40 derajat Celcius di bawah titik 
beku, saya sempat menjadi “selebriti bengong” di tengah-
tengah kuliah umum mahasiswa undergraduate atau S1 di 
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Universitas Manitoba. Mata kuliahnya adalah Sosiologi 
Dasar yang diikuti sekitar 100-an remaja bule seumuran 
anak saya. Mata kuliah ini harus saya ikuti karena 
menjadi prasyarat dalam program PhD Interdisipliner 
Teknik-Sosial-Ekonomi-Kependudukan yang saya ikuti 
atas beasiswa Pemerintah Kanada (CIDA). 
! Rupanya anak-anak muda Kanada itu merasa 
lucu dan aneh melihat ada seorang lelaki berkulit coklat 
memakai baju berlapis-lapis, kedinginan, mengikuti 
perkuliahan anak S1 pada umur yang mungkin sebaya 
dengan orangtua mereka. Usia saya waktu itu 45 tahun. 
Semua mata hampir setiap saat bergantian mencuri 
pandang pandang ke arah saya sambil berbisik-bisik satu 
sama lain.  Begitu juga dengan ibu dosen yang masih 
setengah baya. Menjelang akhir perkuliahan, ia 
memberikan pekerjaan rumah untuk menulis esai tentang 
contoh kata kunci konsep sosiologi dasar, di antaranya 
adalah konsep self-fulfilling-prophecy. Terus terang saja 
sebagai seorang “tukang insinyur,” baru pertama kali 
seumur hidup saya mendengar istilah itu.  Lagipula saya 
sama sekali tidak bisa konsentrasi selama mengikuti 
kuliah, karena merasa serba risih menjadi tontonan gratis 
para remaja bule. 
! Saya perlu berjuang tiga hari di tengah terpaan 
musim dingin yang tidak bersahabat, menelusuri rak-rak 
buku di perpustakaan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial,  mencari 
tahu arti harfiah, definisi, berikut contoh konsepsi 
teoritis/empiris dari konsep self-fulfilling-prophecy 
tersebut. Tidak ada satu pun orang Indonesia yang bisa 
saya tanya di komunitas teknik, sementara fasilitas 
internet untuk berselancar mengunjungi pakar sosiologi 
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di Indonesia hampir mustahil dilakukan meskipun 
universitas menyediakannya pada waktu itu. 
! Namun saya bisa bernafas lega dan kembali 
tersenyum setelah dengan terbata-bata menerjemahkan 
contoh kecil yang saya temukan di sebuah buku 
ensiklopedia ilmu-ilmu sosial. Refleks saya menggaruk 
kepala yang tidak gatal, saking penasarannya, karena 
ternyata konsep yang dimaksud sudah saya alami berkali-
kali dalam hidup. Dalam mata kuliah sosiologi dasar 
pekan berikutnya,  saya pun makin populer di kelas 
karena konsep self-fulfilling-prophecy itu saya jelaskan 
dengan mengambil contoh nyata dari kehidupan sendiri.
! Saya mengalami bagaimana suatu kesan, angan-
angan, kehendak atau cita-cita yang pernah tertanam dan 
melekat di lubuk hati,  ternyata mencari jalannya sendiri 
menuju perwujudan nyata. Semuanya berlangsung di luar 
pengetahuan dan kesadaran saya sampai saat 
mengerjakan esai sosiologi tersebut. Pantas saja tokoh 
dunia sekaliber Dale Carnegie, William James, dan 
beberapa lainnya berkali-kali mengingatkan di berbagai 
kesempatan dan juga lewat buku-buku mereka agar: 
“Berhati-hatilah terhadap apa yang Anda pikirkan dan 
tanamkan dalam hati,  karena hal itu akan bertumbuh 
kembang dalam adisadar menjadi kenyataan, bahkan 
kebanyakan di luar kesadaran Anda sendiri”. 
! Di balik rasa syukur kepada Allah atas segala 
anugerah dan nikmat yang dilimpahkan kepada saya 
hingga saya merasa telah menemukan diri setelah 
mengembara sekian lama, sebagai manusia biasa, 
terkadang “pikiran iblis” numpang lewat di benak. Yakni, 
perasaan menyesal, kenapa saya baru tahu hal ini semua 
pada umur senja, sehingga tidak berkesempatan lagi 
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membuat skenario untuk mewujudkan segala yang saya 
obsesikan secara sadar, sistematis dan berencana seperti 
konsep self-fulfilling-phrophecy tersebut. Semoga Allah 
memaafkan saya atas lintasan pemikiran “loba” dan 
“tamak” itu. 
! Alih-alih, saya kemudian mencoba menoleh ke 
belakang dan merenungi perjalanan hidup ini lewat 
beragam tulisan di blog dan situs jaringan sosial, 
sekaligus menelusuri dan saling menghubungkan 
kembali titik-titik dalam perjalanan hidup yang sudah 
saya lalui hingga kini.  Ketika itulah saya sadar bahwa 
tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini.  Semuanya 
ternyata saling terkait secara sistematis hingga ke titik 
kekinian, titik ketika Anda tengah membaca tulisan ini.
! Inilah cara saya untuk bersyukur atas segala 
nikmat yang diberikan Allah, sembari berharap semoga 
akan juga ada manfaatnya bagi Anda para pembaca 
dalam menjalani kehidupan. 

Pondok Gede, Februari 2012

A. Hafied A. Gany
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