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Jaman sekarang sering juga disebut sebagai jaman milenium. Jaman dimana gadget lebih 

bernyawa dibanding pemiliknya sendiri. Jaman dimana jika gadget dan pemiliknya jatuh 

maka yang ditanya pertama kali adalah “Gadget kamu gapapa?”. Jaman dimana banyak orang 

yang berlomba-lomba mengumpulkan uang hanya untuk sebuah gadget.   

Sebenarnya , apa yang bisa kita dapat dari sebuah gadget? Selain kegunaan utama untuk 

komunikasi , gadget punya fungsi luas yang bermakna banyak. Sebagian orang menganggap 

gadget sebagai dompet mereka , dikarenakan aplikasi dari sejumlah bank yang memprovide 

orang-orang untuk menyimpan dan tarik tunai menggunakan gadget mereka. Sebagian orang 

bekerja melalu gadget , seperti penulis , programmer , maupun fotografer. Sebagian orang 

merasa , gadget adalah salah satu bentuk pelepas kelelahan karena bekerja setiap hari.  

Padahal gadget tidak mempunyai filter untuk menciptakan kesenangan atau kesedihan. 

Gadget bersifat global yang artinya segala macal hal dapat di temukan di dalam gadget. 

Termasuk social media. Semua gadget yang sekarang sedang berada di puncak pemakaian 

pasti memiliki aplikasi social media. Dari mulai aplikasi paling umum seperti twitter , 

facebook lalu ada aplikasi yang penggunanya sebagaian besar anak muda seperti path dan 

istagram serta aplikasi yang penggunanya malah kebanyakan anak yang baru punya 

handphone seperti ask.fm dan snapchat.  

Dari semua jenis social media yang saya tuliskan , semuanya punya mode „friend‟ atau 

„followers‟. Seperti di facebook dan path. Tingkat kepopuleran seseorang dinilai dari 

banyaknya friends di facebook dan path. Lalu ada mode „followers‟ di instagram dan twitter. 

Sebenarnya di ask.fm pun ada mode „followers‟ tapi ask.fm lebih terkenal dengan mode 

„like‟ yang bisa dilihat secara public. Tingkat kepopuleran seseorang dinilai berdasarkan 

followers di instagram atau likes di ask.fm. Dan itu bukanlah hal baru.  

Tapi tidak ada satupun social media yang memprovide mode „haters‟. Padahal bisa dilihat 

hampir di seluruh social media pasti ada haters. Terutama social media yang tingkat 

securitynya termasuk tidak terlalu diperhatikan seperti ask.fm dan instagram. Di ask.fm , 

mereka punya mode „off-anon‟ untuk menyaring pertanyaan anon yang bersifat haters. Tapi 

semua itu kembali lagi pada pengguna social media karena mereka punya kendali penuh atas 

hal yang mereka sharing di ask.fm 



Sedangkan di instagram , kebanyakan haters mengincar public figure atau artis social media 

yang punya jumlah followers beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Karena kebanyakan dari 

mereka tidak memprotect account instagram untuk mempermudah para fans contact dengan 

mereka.  

Semua social mediapun memiliki jenis secure yaitu „block‟ , dimana kamu bebas memblock 

orang-orang atau user yang bersifat haters dan menuliskan komentar yang merugikan bagi 

kamu dan para fans. Social media kali inipun semakin dipermudah dengan meluasnya 

jangkauan gadget yang dapat digunakan. Setahun atau dua tahun yang lalu , social media 

hanya ada di tipe gadget yaitu handphone dan tidak di semua handphone memiliki akses 

social media.  

Di jaman milenium serba instant saat ini , social media dapat digunakan di berbagai tipe 

gadget yaitu handphone . tab , laptop , sampai ada beberapa televisi yang memprovide 

penggunaan internet dan memungkinkan kita untuk mengakses social media. Social media 

sendiri mempunyai berbagai keuntungan disamping mendekatkan yang jauh tapi juga bisa 

menjadi sebagai sarana bisnis online untuk beberapa orang yang tertarik berbisnis namun 

bermodal tipis.  

Jika penggunaan social media tepat , advantage atau manfaat yang dapat dirasakan bagi 

pengguna akan jauh diatas rata-rata dan kekurangannya tidak akan terlalu terlihat. 

Sesempurna apapun social media , kekurangan mereka tetap berakibat fatal. Seperti salah 

satunya adalah menjadikan kecanduan. Di jaman dulu waktu gadget belum sepopuler 

sekarang dan mudahnya akses ke social media , orang masih tidak terlalu memiliki 

kecanduan. Tapi semenjak social media dapat di akses di berbagai tipe gadget , beberapa 

orang atau bahkan hampir separuh penduduk di Indonesia memiliki kecanduan pada social 

media yang mengakibatkan kurangnya waktu berkualitas untuk berbicara dengan teman di 

dekatnya , keinginan untuk menjadi artis social media hingga mengorbankan apa yang ada di 

dunia nyata dan juga menjauhkan yang dekat.  

Social media hanya akan menjadi media jika penggunanya tidak bisa bersikap social dalam 

menggunakan fasilitas dan kemudahan akses yang ada. Lantas masih pantaskah di bilang 

social media jika dengan hadirnya mereka di dalam kehidupan kita hanya menjauhkan kita 

dari jenis social yang sesungguhnya?  


