


Perkembangan   teknologi       yang 
semakin pesat membawa perubahan
yang besar dalam kehidupan manusia,
baik dari sisi sosial maupun budaya.
Menurut (Deriyanto & Qorib, 2018)
media sosial mengajak siapa saja yang
tertarik untuk berpartisipasi dengan
memberi feedback dan kontribusi
secara terbuka, dengan memberi
komentar, serta dapat membagi
informasi dalam jangka waktu yang
cepat dan tak terbatas. Salah satunya
adalah aplikasi TikTok yang sempat
diblokir oleh Kominfo namun kini justru
Kemkominfo memiliki akun di TikTok
sendiri.(Rizal,2020)

Siapa   yang tidak    kenal    dengan
aplikasi TikTok? Hampir semua
kalangan mengenal apa itu TikTok.
Aplikasi ini merupakan salah satu
aplikasi media sosial yang memiliki
banyak pengguna karena dengan
aplikasi TikTok bisa digunakan untuk
membuat berbagai video menarik,
berinterkasi di kolom komentar maupun
chat pribadi. TikTok adalah platform
video pendek yang didukung dengan 

musik, baik itu musik untuk tarian,
performa para pencipta, atau pengguna
yang didorong untuk berimajinasi
dengan sesuka hati (id.prnasia.com).
Jumlah pengguna yang banyak
dibuktikan dengan ratting yang
didapatkan dari playstore, aplikasi
tersebut mendapat 4,3 dari 5 bintang
terbaik dan sekitar 100 juta lebih orang
telah mengunduh apliaksi TikTok, dan
juga dengan adanya fitur editing yang
menarik pada aplikasi TikTok.

Dengan memberdayakan pemikiran-
pemikiran yang kreatif sebagai bentuk
revolusi konten, menjadikan aplikasi
TikTok sebagai sebuah wujud tolak ukur
baru dalam berkreasi bagi para online
content creators di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia. Melalui   aplikasi
ini tentunya masyarakat modern ingin
mengekpresikan diri dengan
menunjukkan dirinya mampu eksis di
dunia maya. Orang berkomunikasi
untuk menunjukan dirinya eksis,
sehingga hal ini disebut sebagai
aktualisasi diri.  

Dampak Aplikasi
TikTok terhadap

Aktualisasi Diri Di
Dunia Maya

Oleh: Septyane Hamidah
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Hiburan dan popularitas merupakan
bentuk komunikasi dari aktualisasi diri
seseorang. Tidak hanya sebagai
hiburan dan berbagai hal positif lainnya
yang terdapat pada aplikasi TikTok
melainkan secara tidak sadar aplikasi
ini juga membawa dampak negatif
dalam mengaktualisasikan diri, baik
untuk orang dewasa maupun kalangan
anak-anak. Maka, seringkali tujuan
orang untuk mengaktualisasi diri melalui
aplikasi TikTok akan menimbulkan
dampak negatif. 

Secara    tidak     langsung    TikTok 
menjadi sebuah penyebab generasi
muda menjadi suka bergoyang ria,
bahkan aplikasi ini tidak hanya
digunakan oleh masyarakat dari
kalangan dewasa melainkan sudah
mewabah di kalangan anak-anak yang
terkadang tidak berada di bawah
pengawasan orang tua. Selain itu,
membuat video yang tidak sewajarnya
dengan mengajak anak-anak kecil
hanya demi mendapatkan  respon yang
banyak dari netizen dengan berani
bernyanyi lagu dan berakting seperti
orang dewasa, selanjutnya seseorang
menjadi terlalu kreatif demi sebuah
video yang lucu dan menarik sehingga
hal itu membuat pembuat video tidak
mampu menilai mana yang pantas dan
tidak. Banyak generasi muda yang
memang kreatif dalam membuat video
agar bisa mendapatkan banyak respon
dari orang lain, tapi hal itu membuat
mereka menjadi tidak berfikir dahulu
sebelum merekam apa yang mereka
lakukan.

Berdasarkan    teori    Jean    Piaget 
dimana seseorang mempersepsi
lingkungannya dalam tahapan-tahapan
perkembangan, ketika seseorang
memperoleh cara baru dalam
merepresentasikan informasi secara
mental, dimana hal itu dapat
membangun kemampuan kognitif kita
melalui tindakan yang termotivasi
dengan sendirinya terhadap lingkungan
(Ibda, 2015). Maka sebagai generasi
milenial yang cerdas kita harus memiliki
proteksi terhadap diri kita masing-
masing, dengan tidak mudah
mempercayai apa telah kita tonton
sebelum kita mengetahui melelalui
sumber yang terpercaya, serta dapat
membedakan mana tontonan yang baik
dan buruk. Selain itu, orang tua memiliki
peran yang penting untuk mengawasi
buah hatinya dalam masa
perkembangan kognitif dan untuk kita
calon orang tua di masa depan wajib
menjadi pendidik pertama yang cerdas
serta dinamis dengan memberikan
pengetahuan dasar untuk masa depan
anak.

 Jika     anak-anak     melihat    video 
di TikTok mereka akan meniru dengan
sendirinya, maka orang tua memiliki
peran yang sangat penting untuk
mengawasi buah hatinya. Apalagi di era
digital seperti saat ini, anak-anak rawan
terpengaruh pola pikir dan psikisnya.
Selain itu, orang tua harus bijak dalam
penggunaan TikTok, seperti harus cross
and check kebenaran berita yang
sedang ditonton atau menggunakan
google assistant untuk menghindari
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Suara itu, linggis memukul paku
Di dalam kepalaku bergema kusen-kusen
kayu
Riuh itu, gergaji mengayau papan
Dalam otakku, pemuda tempuh berperan

Aku ingin hidup seperti batu
Yang tabah ditimpas waktu
Yang sudi nekat loncat
Di luar waktu, di luar sekat

Dari lantai empat sebuah hunian
Bersama laptop dan huruf yang berserakan
Di depan jendela melawan khayalan
Kususun satu-satu sajak sumbang
Untuk penyemangat gairah yang tumbang

Suara itu, pekerja di seberang jendela
Bersama kopi, lagu, sepi dan pilu
Terjaga sampai ranjang  merasa iba
Tersadar sampai rapuh menjadi gebu
Terkawal sampai anak hujan telah reda
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tontonan  yang  tidak   baik  untuk  anak.
“Memang benar,  tujuan   untuk hiburan,

namun hiburan yang berlebihan juga
tidaklah benar.”

DI SEPERDUA JAM
KERJA

Puisi
Oleh : Aditia Lestari
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“Kamu itu pembangkang! Tidak pernah patuh pada pesan almarhum ayahmu.”, ibu
berkata demikian dengan emosinya yang menyala-nyala. Deru nafasnya naik
turun, sesekali beliau memijat keningnya. Memang, semua ini salahku. Aku
mengabaikan wasiat ayah, bahkan sampai usaha batik ini jatuh ke tanganku. Ayah
selalu berpesan agar usaha batik tulis yang dikelolanya sejak ia masih bujangan
tetap mempertahankan cara nenek moyang. Nyungging, njaplak, nglowong,
ngiseni, nyolet, mopok, ngelir, nglorod, ngrentesi, nyumri, nyoja, dan berakhir
dengan nglorod lagi. Tidak heran jika jumlah pekerja di sini lumayan banyak.
Namun, ketika ayah sudah tiada dan ibuku tengah termakan usia, semua menjadi
berubah, maksudku, zaman ini yang memaksaku untuk merubah keadaan.
 
“Semua ini kulakukan agar pengeluaran kita stabil. Kita tidak perlu menggaji
pegawai yang terlalu banyak lagi.”, aku memelas dan memertahankan argumenku.

“Ibu tidak terlalu mempermasalahkan kerugian karena harga kain batik kita turun.
Tidak. Ibu hanya mempermasalahkan pekerja-pekerja yang kamu pecat.”

“Pekerja-pekerja itu yang sudah membantu ayahmu usaha dari nol. Mak Mirah,
Pak Bejo, dan anak-anaknya. Jasa mereka besar. Kalau mereka tidak bekerja di
sini dan semuanya kamu ganti pakai mesin, mau makan apa mereka nanti?” ucap
ibu kecewa. 

Terpaksa
Kuubah

Oleh: Nadya Firdaus
Cerpen
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pletak...pletak...pletak... 
Terpecahnya batu kali diselingi peluh Miati
Wanita magang penakluk batu di kali Sukosari
Lulusan SMK teknik motor, 10 taun menjadi buruh pabrik motor di Cikarang
Kemujuran dan kecantikannya membuat orang desa melempar pujian tanpa kurang
Tuah ayam boleh dilihat tapi tuah manusia siapa yang tau
Yang dielem sekarang mlempem Yang di sanjung sekarang lontang- lantung
Beberapa hari lalu Miati terinfeksi PHK
Kabar tetangga yang mampir ke telingaku membisikkan 
Kalau pabrik Miati sudah dikendalikan oleh ilmu hitam
Ternyata pabrik Miati dikuasai logam- logam mengkilat 
Yang bisa bergerak merakit motor tanpa makan Yang bisa disuruh tanpa upah
Tak sengaja ku mengintip tulisan di majalah ternama
Deretan huruf yang bermakna sangat menakutkan
KECERDASAN BUATAN DI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Ku tahan nafas… Ku gigit bibir... Dan aku pun gemetar
Ternyata pabrik Miati bukanlah pemilik ilmu hitam
Semua terjadi karena KEHENDAK WAKTU
Di setiap burit Miati memecahkan batu di pinggir kali Sukosari
Tiba- tiba berteriak "Negriku Aku Butuh Makan” 

MIATI
Puisi oleh: Nurul Izah
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