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Kita bisa lihat dengan mata telanjang bahwa dunia sudah berganti. Perlahan tapi pasti , yang kita 

kenal waktu kecil mulai digantikan. Yang kita dengar waktu kita baru bisa bicara sudah tidak lagi 

terdengar suaranya. Kita bisa tau bahwa perubahan itu terus terjadi dan tidak dapat di cegah. Tapi apa 

kita harus terseret di dalam perubahan itu sendiri dan mendadak kehilangan identitas?  

Di jaman serba instant seperti sekarang ini , tidak ada yang tidak bisa kamu cari melalu internet. Yang 

mana dulu hanya beberapa orang saja , dan beberapa tempat saja yang memberikan kamu akses 

berselancar di dunia maya. Di jaman yang sekarang lebih banyak orang percaya pada google daripada 

buku , tidak ada yang tidak bisa kamu temukan melalui internet. Padahal sensasi membaca buku yang 

masih terbungkus rapi , bau buku baru itu sendiri adalah salah satu alasan saya jatuh cinta dengan 

buku. Tapi yang saya lihat , buku sekarang sudah bisa digapai secara digital. Dimana sensasinya?  

Itu baru satu dari berbagai perubahan gaya hidup yang terjadi saat ini. Dulu , bagi kamu pecinta 

fotografer. Selalu ada rasa bahagia tersendiri yang tidak akan mampu kamu ungkapkan dengan kata-

kata saat kamu menggunakan kamera dengan rol film yang tidak bisa di hapus dan hasilnya luar biasa 

indah. Kamu akan lebih menghargai kameramu dan moment yang kamu punya , bukan? Sedangkan 

saat ini , tidak peduli berapa kami kamu mengabadikan sesuatu , dan tidak peduli betapa tidak 

konsentrasinya kamu saat itu , kamu akan selalu menemukan hasil yang baik dari foto yang kamu 

abadikan secara bersamaan.  

Memang , jaman yang sedang kita lalui saat ini memberikan kemudahan yang teramat sangat. Kalian 

yang dipisahkan jarak dan waktu tentu tidak asing dengan berbagai social media yang saat ini ada di 

hampir semua gadget yang kalian punya. Kalian yang terkurung dalam rumahpun tidak punya alasan 

untuk pergi saat semua yang kamu cari sudah bisa kamu miliki di satu tombol ‘enter’ di laptop atau 

komputer. Sepertinya komputerpun sudah jarang dimiliki oleh orang-orang yang tumbuh di masa kini. 

Mereka lebih menyukai yang ringkas dan mudah seperti laptop.  

Padahal ada sensasi tersendiri saat kamu menyimpan data melalu disket. Saat kamu merasakan 

panasnya PC karena terlalu lama di pakai. Atau saat kamu hanya punya waktu sebelum tidur untuk 

menggunakan komputer karena tidak bisa dibawa ke atas tempat tidur bersamamu , seperti laptop. 

Dulu kita punya walkman. Dengan tipe kaset berpita yang bila rusak bisa dibenarkan dengan pensil. 

Tapi itu tidak praktis. Karena satu kaset biasanya hanya untuk satu musisi. Kini kita punya mp3 

player atau bahkan ipod. Benda kecil yang bisa menyimpan ratusan bahkan ribuan lagu dari berbagai 

musisi yang kita suka. Lagi-lagi , dimana sensasinya?  



Perubahan memang memberikan banyak sekali nilai positif dan minus dalam hidup seseorang. Jika 

kamu berhasil mengikuti perubahan tanpa kehilangan identitas maka tersenyum banggalah karena 

kamu salah satu dari sedikit orang yang mampu bertahan. Perubahan diciptakan untuk memberi 

kemudahan. Kemudahan dalam mengakses data , kemudahan dalam mengikut perkembangan berita 

dunia dan kemudahan dalam bersilahturahmi.  

Tidak ada yang salah dengan perubahan itu sendiri. Yang salah adalah kita , yang menyalahkan 

perubahan karena merasa bahwa identitas diri sudah tidak sama lagi. Yang salah adalah kita , yang 

tidak mau bertahan untuk hal terbaik yang kita miliki di masa lalu. Perubahan seharusnya menjadi 

peringatan agar orang tidak cepat merasa puas atas apa yang kita miliki. Agar orang merasa jauh lebih 

bersyukur pada hal yang abadi , yang tidak mudah hilang di kehidupannya.  

Perubahan tidak hanya pada gaya hidup dan kebiasaan seseorang. Perubahan juga dapat dilihat dari 

cara pandang dan norma yang ada di sekitar kita. Mungkin dulu kita takut pergi setelah matahari 

tenggelam. Entah apa alasannya tapi saya juga takut. Sekarang setelah matahari tenggelam adalah 

waktu yang digunakan untuk berbagai kalangan bertemu. Mungkin dulu kita menikmati duduk di 

meja makan dan berbagi cerita dengan keluarga sembari menikmati makan malam. Sekarang bisa 

berbagi meja makan tanpa bercerita saja sudah cukup.  

Perubahan mengambil banyak tempat di kehidupan kita. Salah satunya adalah prioritas. Perubahan 

membuat prioritas kita berbeda. Dulu prioritas anak sekolah hanya sekolah , belajar , ujian dan lulus. 

Sekarang prioritas anak sekolah tidak lagi sesimpel itu. Mereka dituntut untuk berpenampilan 

mengikuti jaman. Mereka dinilai dari apa yang mereka kenakan dan gadget apa yang mereka punya. 

Prioritas orang tua yang dulu hanya membahagiakan buah hati kinipun berubah. Target tinggi yang 

diberikan oleh anak mereka menjadi alasan prioritas mereka berubah. 

Menyalahkan sesuatu atas perubahan juga menjadi andalan bagi setiap orang. Memang lebih mudah 

menyalahkan orang lain daripada menyadari bahwa diri kita yang berubah , bukan? Mengakui bahwa 

kita sudah berubah adalah salah satu tugas yang berat. Karena perubahan tidak selalu menuju arah 

yang baik. Dan saya berharap , kalian akan berubah mengikuti jaman , menjadi pribadi yang fleksibel 

tapi tidak kehilangan identitas diri. Karena saat nanti perubahan tidak lagi terjadi , hanya identitas 

dirilah yang kalian miliki.  


