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WASPADA GLOBALISASI VS GOMBALISASI 

 

Dunia berkelak, bumi berputar,  musim selalu datang silih berganti, kehidupan 

tak pernah berhenti. Kehidupan ini seakan siklus bak jarum jam yang selalu berputar. 

Setelah melewati angka enam maka akan melewati kembali angka enam itu dengan 

melewati angka- angka diantaranya. Kehidupan ini saling beriringan, saling 

melengkapai, dan saling mempengaruhi. Manusia tak bisa hidup sendiri karena 

manusia makhluk social, yang selalu membutuhkan orang lain untuk mengisi 

kehidupan. 

 Suara adzan berkumandang, ayam jago berkukuk ruyuk,  jam backer pun turut 

meramaikan kamar Shila. Tapi Shila masih muthmainnah dalam tidurnya.  

“ Shila.. Shila sayang ayo bangun nak… sudah pagi, sholat subuh dulu sayang”  ibu 

Shila membangunkan  

“ Aurgh… iya ibu nanti dulu,, Shila masih ngantuk nich..” jawab Shila sambil 

memoletkan badannya 

 Akan tetapi dengan penuh ketelatenan ibu Shila tetap membangunkan Shila. 

 Sarapan pagi sudah tersiapkan dimeja makan. Shila adalah anak ke 3 dari tiga 

bersaudara alias sibungsu dan dia satu- satunya anak perempuan di keluarganya. 

Kakak pertamanya yang bernama Abid sedang  kuliah semester satu mengambil 

Jurusan Tehnik Informatika disalah satu Universitas ternama di kotanya, lalu kakak 

keduanya yang bernama Aliq sedang duduk di bangku SMA kelas XI jurusan IPS dan 

Shila sendiri sekarang kelas VII disalah satu SMP favorit dikotanya. Ayah Shila 

bekerja sebagai TKI di Arab dan belum pulang limatahun belakangan ini.  

 Tet.. tet… teeeet…. Suara bel sekolah telah berbunyi, tapi Shila tetap santai 

berjalan menuju kelasnya karena itu salah satu ciri khas seseorang bergolongan darah 

B yang selalu santai. 



 “Tok tok tok, Asslamualaikum…” Shila mengetuk pintu dan mengucapkan 

salam. “ emm maaf pak saya terlambat karena traffict jam” masuk dan memberi 

Alasan. 

 “ Waalaikumussalam… kamu itu setiap pelajaran saya selalu telat Shila dan 

alasan kamu sama, ya sudah silahkan duduk Shila, tapi ingat Shila sekali lagi 

kamu telat dalam pelajaran saya walaupun kamu mengikuti pelajaran saya tapi 

absent saya kosongi” Ucap Pak Anwar. 

 

Pak Anwar adalah guru muda yang baru lulus setahun belakangan ini. pak 

Anwar adalah guru PKN di sekolah Shila, 

 “iya pak maaf, Shila janji… terimakasih pak” jawab Shila sambil menundukkan 

kepala, 

        “ Nah anak- anak mari kita mulai pelajaran kita pada pagi ini. hari ini kita 

akan membahas globalisasi, ada yang tahu apa makna globalisasi?” ungkap Pak 

Anwar 

“ Globalisasi adalah mendunia” jawab Ratih salah satu siswa terpandai dikelas 

Shila. 

“ benar sekali yang dikatakan ratih, tapi bapak akan menyempunakan” respon pak 

Anwar. “ Dicatat ya anak- anak…” perintah pak Anwar 

“ Globalisasi adalah.. cara atau  proses manusia dapat terhubung secara luas tanpa 

batas dan territorial yang berpengaruh pada semua bidang bidang”. Jelas  pak 

Anwar “ ada yang kurang jelas? Kalau ada silahkan bertanya” tawar pak Anwar 

“ pak contoh dari globalisasi itu apa pak? Tanya Toni 

“ pertanyaan yang bagus, contoh dari globalisasi adalah penggunaan internet, 

dengan internet kita bisa berhubungan dengan semua orang dibelahan dunia 

ini” jelas pak Anwar 

“ Facebook juga termasuk ya pak?? Sahut salah satu siswa 

“ ya itu juga termasuk” 

“ Facebook itu apa pak? Tanya Shila 

“ hahahahahaha” suara tawa dari satu kelas menertawai pertanyaan Shila 



Tet… tet… tet…. Bel pelajaran usai 

“ nah Shila nanti Tanya ke teman- temanmu, karena waktu pelajaraan sudah 

selesai bapak akhiri wassalamualaikum warahmautllahi wabarokatuh.” Tutup 

pak Anwar 

“ waalaikumussalam warahmatullahi wabarokatuh” jawab serentak satu kelas 

 

 Jarum jam menunjukkan waktunya untuk pulang. Shila cepat cepat bergegas 

pulang karena dia sangat sebal atas kejadian penertawaan yang dialaminya dikelas. 

“ asslamulaikum,, Shila pulang…” Salam Shila. 

“ waalaikumussalam Shila…”  jawab semua anggota keluarga yang saat itu 

memang sedang berkumpul. 

“ wah ayah telepon ya.. mana mana Shila kangen…” pinta Shila sambil merebut 

handphonenya. 

“ iya ini dek..” tanggap mas Adib 

“ halo yah ayah.. gmana kabar ayah? Shila kangen yah?” sahut Shila 

“ Alhamdulillah… tut tut tut” belum selesai menjawab telepon sudah terputus 

“ selalu gini.. uuuuh…” gerutu Shila. Tapi semuanya merespon dengan senyuman. 

“ mas Adib facebook itu apa sih mas?” Tanya Shila. 

“ kenapa dek memangnya?” Tanya mas Adib balik 

“ Tadi Shila tu ditertawain sama temen temen sekelas, katanya masak dijaman 

globalisasi facebook aja nggak tahu… ngeselin banget kan mas”  Ungkap Shila 

“  ah kamu shil masa facebook aja gak tahu,, pantesan aja ditertawain..hahaha ” 

usil Aliq dan tawa lebarnya 

Adib dan ibu hanya tersenyum kecil melihat keduanya. 

“ facebook itu salah satu jejaring social yang bisa menghubungkan kita dengan 

semua orang dibelahan dunia ini, kita bisa tahu foto dan bisa chatingan dengan 

menggunakan camera web nya” jelas mas Adib 

“ o begitu ya mas… mas Adib baik nggak seperti mas Aliq” unggkap Shilaa 

“ biarin wlekk…”timpal Aliq sambil menjulurkan lidah  dan berlari pergi 

meninggalkan Shila. 



“ kalian berdua ini mbok yao yang rukun” nasehat ibu sambil senyum kecil 

“ dasar mas Aliq awas aja ya, iya bu.. Trus mas Adib punya nggak? Berarti Shila 

bisa berhubungan dengan ayah dengan tatap muka donk mas…” Tanya Shila 

“ mas Adib punya mas Aliq pun juga punya,, ni mas Adib baru buatin buat ayah 

biar Shila bisa lihat ayah” jawab Adib 

“ Shila juga mau dibuatin donk mas,, biar Shila tu nggak kuper” pinta Shila 

“ Shila pake punya mas Adib dulu ya sementara jadi kalau Shila ingin 

berhubungan dengan ayah sama mas Adib. Lagian Shila kan masih kecil  belum 

terlalu butuh. Takutnya nanti malah mengganggu konsentrasi Shila” jelas mas 

Adib 

“ hore.. yeyeyeye lalalala… beneran ya mas…” jawab Shila girang. 

 

 Waktu terus berjalan seminggu dua minggu hingga satu bulan Shila 

menggunakan facebook milik kakaknya. Mungkin karena Shila merasa kurang bebas 

akhirnya Shila memaksa kakaknya untuk membuatkan akun pribadinya. Karena 

sayangnya Adib kepada Shila maka Adib membuatkan akun untuk Shila. Setelah 

membuatkan akun untuk Shila Adib berpesan satu hal pada Shila. 

“ Shila jangan sembarangan menerima pertemanan dari orang yang tidak Shila 

kenal” 

“ Siap bos Adib…” jawab Shila sambil memberi penghormatan tangan di 

kepalanya. 

 Dua minggu sudah Shila menggunakan akun facebooknya tapi pertemanan 

yang ia miliki hanya tiga, yakni milik mas Adib, mas Aliq dan ayahnya. Dan sekali 

lagi dia ditertawakan oleh teman- temannya. Akhirnya Shila meng add  semua 

temannya dan beberapa orang yang tak dikenalnya. Dari sinilah semua bermula. 

 Suatu malam ketika Shila chatingan dengan ayahnya muncul pesan dari 

seseorang yang tak dikenal Shila. Tapi Shila ingat amanat dari kakaknya kalau tidak 

boleh menanggapi dari orang yang tidak dikenal. Satu dua kali sampai tiga kali Shila 

mengabaikan pesan itu tapi suatu malam. 



“ selamat malam adek yang cantik.. kok sombong banget ya nggak mau jawab” 

pesan dari orang yang berakun Gilang 

Tanpa mengindahkan pesan dari kakaknya Shila menjawab 

“ selamat malam juga. Ini siapa ya? Balas Shila 

Dan akhirnya Tanya jawab mereka berkelanjutan. 

 

 Suatu sore ketika Shila sedang chatingan dengan Gilang ibu memintanya 

untuk membelikan telur di warung akan tetapi ia menolaknya karena beralasan belajar 

padahal ia sedang chatingan. Ibu tidak curiga karena Shila pada dasarnya anak yang 

rajin. 

Sampai pada suatu sore, tidak seperti biasanya sehabis mandi Shila bersolek 

cantik dan meminta izin pada ibunya untuk belajar kelompok kerumah temannya. 

Awalnya ibu tidak mengijinkan karena sudah sore tapi karena Shila mendesak 

akhirnya diijinkan.  

“ nak nanti pulangnya sebelum magrib ya” pesan ibu  

“ siap ibuku tercinta.. Shila berangkat dulu ya bu,wassalamualaikum..” 

“ waalaikumussalam hati- hati” 

 

Adzan magrib telah berkumandang tapi Shila belum juga pulang. 

“ bu adek kemana kok tidak ada? Tanya Adib  

“ tadi pamitannya mau belajar kelompok tapi tidak bilang tempatmua 

dirumahnya siapa tadi juga sudah ibu pesani sebelum magrib untuk pulang ” jawab 

ibu 

“ hem begitu ya bu.. ya sudah kalau begitu kita sholat dulu saja” 

 

Waktu magrib telah berlalu dan memasuki waktu isya’ belum pulang dan 

tidak memberi kabar dan ternyata HP Shila tertinggal di kamarnya. Orang rumahpun 

bingung, akhirnya Aliq dan Adib mencari kerumah teman- temannya . dan ketika 

sampai di rumah Bella salah satu teman dekat Shila 

“ assalamualaikum” 



“waalaikumussalam ,, loh mas Adib ada apa mas?” jawab dan Tanya Bella 

“ loh kamu tidak belajar kelompok Bella? Mas mau nyari shifa katanya 

belajar kelompok” Tanya Adib 

“ oh Shila tadi sih katanya mau bertemu sama kenalannya di facebook mas” 

“ loh berarti Shila bohong kepada ibu mas”  kata Aliq 

“kamu tahu siapa dan dimana Shila bertemu bela?” Tanya Adib 

“ nggak tahu mas, tadi Bella diajak tapi Bella tadi pergi sama ibu jadi nggak 

bisa,” jawab Bella 

“ o begitu terima kasih Bella atas informasinya, mas Adib dan mas Aliq 

pulang dulu ya, wassalamualaikum” 

“ waalaikumussalam” 

 

Adib segera menarik gas kencang menuju rumah dan menyalakan laptop. 

Karena Adib tahu e-mail dan password Shila Adib segera membuka facebook dan 

memeriksa facebook Shila. Dan menemukan nama Gilang, dan mengejutkan setelah 

melihat inbox pesan di facebooknya karena kata- kata dari Gilang berisi rayuan 

gombal. Dan terakhir gilang mengajak Shila untuk bertemu di kafe dekat dengan 

kampus   Adib. Ibu meneteskan air mata tidak percaya kalau Shila berani 

membohongi ibu hanya demi bertemu kenalannya di facebook. Akhirnya Adib 

menyuruh Aliq tetap di rumah untuk menjaga ibu, sedang Adib menuju ke kafe. 

Sesampainya dikafe Adib menemui salah satu pegawai yang mana adalah 

tetangganya. Ia bertanya 

“ Assalamualaikum Kang Azam. Akang tadi bertemu Shila?” 

“waalaikumussalam.. iya dib tadi bersama saudaramu katanya” 

“saudara siapa kang?” 

“ katanya saudara dari jauh, memangnya kenapa dib? 

“ Shila sudah membohongi kita semua kang, itu kenalannya difacebook kang” 

“ wah bahaya dib sekaranng marak penculikan lewat jejarinng facebook, 

kamu harus segera melaporkan kepada polisi” 

“ tapi ini belum 24 jam kang, bagaimana polisi mau menerima laporan kita?” 



“ sudahlah kita usaha dulu, akang punya kenalan” 

Akhirnya Kang Azam dan Adib pun bergegas ke kantor  polisi. Dan 

menceritakan kronologi kejadian jawaban mengejutkan keluar dari petugas kepolisian 

“ memang sekarang ini kami sedang mencari orang yang anda sebutkan tadi 

karena hari ini saja sudah empat orang yang melaporkan bahwa keluarganya hilang 

setelah berhubungan dengan gilang lewat facebook. Ini merupakan salah saatu 

sindikat penculikan anak dibawah umur, anak buah kami sedang mencari dimana 

keberadaannya” jelas petugas kepolisian 

Wajah azam memerah, rasa kecewa, khawatir, marah menjadi satu, dia 

menyesaal telah membuatkan akun untuk adiknya. Adib belum berani memberi kabar 

kepada orang rumah. Tapi Kang Azam  terus menghiburnya” 

Tak lama terdengar bunyi HT salah satu petugas kepolisian yang memberi 

kabar bahwa telah ditemukan sarang dari Gilang sang penculik. Terangkatlah kepala 

Adib. Satuan kepolisian segera mengambil kendaraan untuk menuju TKP dan Adib 

pun juga turut kesana.  

Sampai pada TKP terlihat belasan anak seusia dengan Shila menangis. Tapi 

Adib tak melihat Shila, gundahlah hati Adib. Suara lirih memanggil Adib 

“ mas Adib….” 

“ Shila adekku..” 

“ mas maafkan Shila, Shila telah melanggar amanat dari mas Adib, jangan 

marahi Shila mas” 

“ sebenarnya mas kecewa, mas marah, dan mnenyesal karena Shila sudah 

membohongi kami, tapi mas bersyukur mas tidak kehilangan adik perempuan mas 

satu- satunya” ungkap Adib sembari meneteskan air mata 

“ trimakasih mas,..” sambil memeluk erat kakaknya. 

“ Alhamdulillah kamu selamat Shila, kakakmu ini sangat menghawatirkanmu 

Shila. Ya sudah ayo kita pulang ibumu  pasti sudah hawatir dan terus memikirkanmu” 

“ he’em” jawab Adib dan Shila 

Langkah mereka sempat tertahan oleh seorang petugas polisi yang meminta 

kesaksian Shila di olah TKP besok. Dan akhirnya merekapun pulang. Ditengah 



perjalanan Shila tak henti- hentinya menangis. Ia menangis karena menyesal telah 

melanggar amanat dari kakaknya dan membohongi ibu dan yang laiinnya, dia 

menyadari bahwa dalam zaman globalisasi harus pandai- pandai menyaring informasi 

yang dia peroleh. 

“ini merupakan pelajaran yang berharga untukku” ucap Shila dalam hati. 

 

 


