
Apakah ada bedanya?

Jika tak ubahnya sama saja

Perubahan atas tuntutan zaman

Berlaku dituntun kemudahan

Terombang-ambing tanpa pendirian

Kau busungkan dada

Tatapmu lurus tiada bengkok

Tegas pijak langkahmu

Bak prajurit siap menyerbu

Bertopangkan amanah

   Atas nama idealisme

   dalam bingkai kemanusiaan

   Berlabelkan agen perubahan

   Hei, Bung cepat bangun

   Jangan mengalir mengekor arus

   Apakah ada bedanya

   kau dengan sampah di kali?

   Melaju tanpa daya kendali

   Hanyut ke mana idealismemu?

   yang entah idealnya menurut siapa

Sebatas Tanya
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Jalanan sedang lembap akhir-akhir ini 
Dinding-dinding dingin tuntas dihias tangis
Tatap lelah, redup patah-patah
Namun, isi kepala tak surut berdesir merawat cahaya bersinau-sinau
Senyum termangu bersandar angin beradu
Sudut bibirmu melengkung dengan ramah
Bergumam malu biru inderamu
Ketika alamku sedang gencar berkutat dengan segala hal tentangmu
Di bawah bayang mata-mata
Mulut-mulut penjilat mengirim kalimat perantas asa

Kita tak mungkin kekurangan kisah
Sudah berapa kanvas yang kita habiskan dengan sketsa tak berpola?
Ruang, rasa, dan karsa
Jangan sampai tersemat niat kesumat
Karena gayat selalu ingin dirawat satu atap
Bukan dibiarkan memeluk kemelut ironi
Dalamilah laman romansa melankoliaku yang berbeda
Renggut aroma jingga
Cermati warna-warni uap kopi
Telan hangatnya sampai tak kau butuhkan pelukan lagi

Sampai di muara musim penghujan
Beranjak kaki melangkah beriringan
Sejenak kita berhenti di tengah bumi
Merapal nama-nama bulan
Mendoakan langit mendung
Mengamati kerumunan mata yang menyasar tanpa kata
Kita bersepakat,
Akan membunuh malam dan berhenti menggarami segara
Hingga hujan menyambangi ambang pintu
Kita asyik mendaur rindu

-SkenaRio

Asumsi Romansa
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“Media sosial dianggap lebih 
adiktif dibanding rokok dan alkohol. 
Ini adalah cara media sosial masuk 
ke dalam kehidupan orang muda,” 
menurut Shirley Cramer, chief 
executive dari The Royal Society 
for Public Health (dalam 
Kompasiana : 2017) 

Siapa yang tak kenal 
dengan WhatsApp? Hampir 
di semua smartphone 
menawarkan salah satu 
trobosan sosial media 
yang dapat memudahkan 
pengunanya dalam 
berinteraksi maupun 
berkomunikasi. Fitur-fitur 
yang ditawarkan sangat 
kompleks. seperti fitur yang 
dapat membagikan lokasi 
pengguna saat ini, kegiatan 
apa saja yang dilakukan 
pengguna (instastory), 
dan pengguna dapat 
membuat grup untuk memudahkan 
berkomunikasi dimanapun dan 
kapanpun.

Meskipun memiliki banyak 
fitur, namun di sisi lain ada 
dampak negatif yang muncul 
tanpa diketahui pengguna secara 
langsung yaitu kesehatan mental si 
pengguna. Survei yang dilakukan 

UNICEF bersama para mitra, 
termasuk Kementerian Komunikasi 
dan Informatika dan Universitas 

Aku generasi milenial yang kacau.
Telepon genggam mengakar dalam genggaman.
Notif menyala mematikan tindakan.
Kita hidup di zaman apa?

Orang-orang tunduk pada layar.
Mengkritik tanpa nalar.
Jari-jarinya mahir berkoar-koar.
Mulutnya bungkam.
Dari atas gedung orang mati bunuh diri,
Yang bawah sibuk selfie,
Captionnya peduli.
Zaman macam apa?
Budaya semakin mematikan jiwa-jiwa.
Aku mencari keramaian, namun yang 
kudapat tetap saja sepi.
Aku mencari kebersamaan, namun 
mendadak sunyi.
Pribadi tidak berguna tak apa, asal 
kaya.

Melawan aturan hukum tak apa, asal punya harta.
Orang-orang sibuk mengejar tahta.
Anak muda pintar mencela tanpa membaca
Guru berteori tanpa menginjak tanah.
Zaman macam apa?

        
                  (Malang, 2019)

Dampak Instastory WhatsApp 
terhadap Kesehatan Mental

Oleh : Nur Wagis Mulyawati

“Kacau”
Generasi Milenial
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Harvard, AS (dalam Radar Bogor : 
2017). Dari survei itu menyebutkan, 
sebanyak 98 persen anak dan remaja 
mengaku tahu tentang internet, 
dan 79,5 persen di antaranya 
adalah pengguna internet. Dalam 
penelitian ini juga terlihat ada 
sekitar 20 persen responden yang 
tidak menggunakan internet. 
Alasan utamanya, mereka 
tidak memiliki perangkat untuk 
mengakses internet, atau mereka 
dilarang orang tua untuk mengakses 
internet.  

Dengan kemudahan dalam 
membagikan dan melihat apa 
yang terjadi dalam kehidupan 
pribadi masing-masing ke 
khalayak umum, hal ini secara 
tidak langsung mempengaruhi 
psikis setiap individu. Setiap orang 
memiliki pemikiran tersendiri 
ketika ingin membagikan instastory 
di  WhatsApp status. Namun, 
bagi yang melihat biasanya 
memiliki pendapat berbeda dalam 
menerjemahkannya. 

Hal tersebut merupakan 
salah satu faktor yang dapat  
mempengaruhi kesehatan 
mental pengguna. Dengan 
melihat instastory saja,  banyak 
sekali pengguna yang mulai 

membandingkan dan iri terhadap 
orang lain. Menjadikan kehidupan 
seseorang sebagai patokan 
keberhasilannya dengan berusaha 
lebih unggul. 

Instastory WhatsApp juga disalah 
artikan sebagai media untuk ajang 
pencitraan. Namun, jika seseorang 
tidak dapat menanggung dan 
mengatasi masalahnya, hal 
ini dapat menyebabkan orang 
terebut mengalami gangguan 
kesehatan mental. Yang awalnya 
gelisah/cemas berujung depresi. 
Gangguan mental bisa saja terjadi 
kepada semua orang. Gangguan ini 
memang tidak mematikan tetapi 
akan membahayakan jika dibiarkan 
dan kurangnya penanganan. 

Ada juga jika tidak adanya 
kontrol dalam membagikan 
kehidupan pribadi ke dalam 
instastory  bisa menyebabkan cyber 
bullying  karena mudahnya di lihat 
oleh orang lain dan mudahnya 
akses untuk menyebarkannya. Dan 
masih banyak lagi dampak yang 
ditimbulkan.

Sebagai generasi milenial yang 
cerdas kita harus memiliki proteksi 
terhadap diri sendiri. Dengan tidak 
mudah percaya terhadap informasi 
yang didapat. Kita harus cross 

and check  terlebih dulu apa betul 
berita tersebut dengan melihat 
sumbernya, ataupun melihat 
dari literasi yang lain. Dan jangan 
mudah ikut menyebarkan sebelum 
mengetahui kebenarannya. Kita 
juga harus memiliki kontrol dalam 
membagikan cerita kehidupan ke 
dalam instastory. Membuat batasan 
mana yang boleh dipublikasikan 
atau tidak. Hal tersebut dibuat 
agar kehidupan pribadi terjaga dan 
tidak adanya ikut campur orang 
lain dalam mengatur kehidupan 
kita, dan juga menghindari dari 
cyber bullying. Sebagai generasi 
penerus bangsa kita harus menjadi 
generasi yang lebih bijak dalam 
menggunakan kecanggihan 
teknologi bukan hanya sebagai 
generasi budak teknologi.
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“Media Sosial 
berawal 
dari pikiran, 
lalu jari-
jari adalah 
penentu yang 
kita pikirkan”
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