
Untungnya beberapa waktu ter-
akhir ini, pemerintah sudah
cukup sigap dalam mendaftar
warisan budaya Indonesia,

sehingga berbagai kejadian klaim kesenian
dan kebudayaan beberapa tahun yang lalu
tidak perlu berulang.

Hanya saja jika kita melihat berbagai
kejadian reaktif masyarakat yang sempat ter-
jadi, muncul pertanyaan apakah perhatian
masyarakat hanya tampak pada saat ribut-
ribut klaim itu saja? Sudahkah kita melihat
kehidupan para pelaku kesenian yang sering-
kali justru di bawah standar?

Kualitas kesenian seringkali tidak
berkembang akibat fokus eksplorasi keseni-
an yang tidak lagi penuh karena telah
bergeser pada pemenuhan kebutuhan hidup-
nya dan keluarganya. Padahal kualitas
kesenian merupakan kunci untuk membuat
kesenian tersebut semakin menarik dan
dinikmati masyarakat.

Alhasil, beberapa kesenian bangsa hanya
menjadi ikon semata namun tidak pernah
secara langsung dikenal oleh masyarakat dan
generasi muda. Karena hal tersebut, tim
peneliti dari Unika Soegijapranata mem-
perkenalkan portal kesenian wayang kepada
para pelaku seni wayang kulit di Solo dan
Semarang.
Wayang Network

Portal kesenian wayang yang diberi
nama Indonesian Wayang Network dan bisa
diakses melalui www.wayangnetwork.com
ini didukung oleh Dirjen Pendidikan Tinggi
(Dikti), Persatuan Pedalangan Indonesia
(Pepadi) Jawa Tengah, serta sanggar-sanggar
kesenian di Solo dan Semarang. 

Konsep dasar dari pengembangan portal
tersebut adalah untuk mengenalkan kepada
dalang dan sanggar kesenian wayang di
Indonesia untuk memanfaatkan internet
sebagai showcase pertunjukan-pertun-
jukan yang telah dilakukan selama ini.
Dengan begitu, masyarakat dapat lebih
mengenal kesenian wayang kulit beserta
pelaku seninya.

Tayangan yang sengaja persingkat men-
jadi 10-15 menit ini bertujuan menampilkan
bagian yang paling menarik dari pertunjukan
wayang kulit. Pengguna internet tidak harus
menunggu berjam-jam atau semalam suntuk
untuk dapat mengenal sisi yang menarik dari
wayang kulit.

Bahkan pengunjung juga dapat mem-

berikan penilaian melalui fasilitas voting
yang ada di setiap tayangan video wayang
kulit. Pertunjukan yang mendapat nilai ter-
tinggi akan selalu muncul di bagian atas hala-
man awal website tersebut. 

Penyediaan fasilitas jajak suara ini bukan
sekadar untuk unjuk kekuatan massa semata,
tetapi juga untuk menjaring partisipasi peng-
guna internet yang lebih banyak lagi dari
seluruh dunia. Hal ini dibutuhkan karena
bukan hanya mengenalkan wayang kulit ke
dunia, tetapi juga para

pelaku seni yang terlibat.
Para dalang dan sanggar juga akan

ditampilkan di dalam website tersebut, untuk
dapat menciptakan peluang bagi keduanya di
masa yang mendatang, baik di dalam negeri
maupun luar negeri. 

Karena dalam berbagai kejadian, pelu-
ang untuk diundang oleh negara-negara lain
di dunia seringkali tercipta ketika para pelaku
seni secara rutin mempublikasikan aktivitas
dan rekam jejak yang telah dijalani selama

ini.
Umumnya, karya pelaku kesenian

wayang kulit merupakan masterpiece yang
luar biasa namun karena tidak terkomu-
nikasikan dengan masyarakat, maka nama
dan karya para dalang tidak dikenal secara
luas.
Respons Luar Biasa

Dari hasil roadshow tim peneliti Unika
Soegijapranata, respons yang luar biasa
ditunjukkan oleh Pepadi dan sanggar-sang-
gar kesenian. Beberapa dalang muda yang
telah menorehkan prestasi di tingkat nasional
sengaja dikirim oleh masing-masing sanggar
untuk ikut menayangkan karyanya di situs
tersebut.

Langkah-langkah pengiriman tayangan
video yang sudah diminimalkan di dalam
portal Wayang Network telah membuat para
dalang yang tidak mempunyai latar belakang
teknologi informasi, merasa dipermudah
untuk bisa eksis di dunia maya.

Jika Anda pelaku seni wayang kulit
namun belum bergabung, maka permintaan
keikutsertaan dapat dikirimkan kepada
Pepadi melalui menu “Contact Us” yang ada
di www.wayangnetwork.com. 

Harapannya, semakin banyak para
pelaku kesenian wayang kulit yang
bergabung ke dalam website tersebut,
menayangkan karya-karyanya yang terbaik,
dan merasakan manfaat yang nyata dari
penggunaan internet. 

Tidak saja untuk mengangkat kesenian
wayang kulit dan pelaku seni di dalamnya,
namun juga agar keberlangsungan warisan
budaya bangsa ini tetap bisa terjaga di dunia
yang semakin modern ini. (38)
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TAK selamanya produk lokal dibuat asal-
asalan tanpa memperhatikan kualitas dan
ketahanan. Sudah saatnya, produsen dalam
negeri mencari cara agar produknya mampu
bersaing dan diminati para konsumen dan
dapat menjaga loyalitas mereka.

PTBerca Cakra Teknologi adalah perusa-
haan lokal yang berpengalaman selama 25
tahun di bidang teknologi informasi dan telah
memasok 20.000 unit komputer desktop dan
12.000 unit notebook ke dinas pendidikan,
menjawab tantangan bahwa vendor lokal
dapat menciptakan tablet high-end.

Gebrakan dilakukan beberapa bulan lalu
dengan meluncurkan tablet yang diberi nama
Relion RealPad Bunaken. Pemilihan namanya
pun sangat Indonesia, yakni Bunaken yang
merupakan taman laut yang indah di Sulawesi
Utara dan sangat terkenal di dunia.

Tidak tanggung-tanggung, tablet ini meng-
usung sistem operasi Ice Cream Sandwich
(ICS) yang diperkuat prosesor empat otak alias
quad-core dengan chipset nVidia Tegra berke-

cepatan 1,5 GHz.
Dengan RAM 1 GB LPDDR2, Bunaken

mampu menjalankan berbagai tugas atau mul-
titasking dalam waktu yang bersamaan tanpa
ada hambatan, terutama dalam memainkan
games. Spesifikasi utama semacam itu jelas
membuat tablet ini berani diadu dengan pro-
duk-produk dari luar negeri yang marak

beredar di Indonesia.
Antipecah

Tablet ini memiliki bentang layar 10 inci
beresolusi 1.280 x 800 piksel dan telah meng-
gunakan layar antigores dan antipecah Gorilla
Glass. Semua operasional tablet kini dilakukan
melalui layar sentuh multitouchyang terdiri atas
tombol virtual back, home, dan recent apps. 

Bunaken memiliki kamera depan 2 MP
dan kamera belakang 8 MP dengan flash.
Daya tahan baterainya bisa mencapai 23 jam
standby dan 8 jam dalam keadaan bekerja.
Untuk urusan koneksi internet, tablet ini memili-
ki Wi-Fi dan 3G/HSPA+ sehingga bisa men-
gandalkan hotspot maupun jaringan seluler.

Pada peluncuran RealPad Bunaken, juga
diperkenalkan RealPad Toba dengan ukuran
layar 10 inci dengan sistem operasi Android 2.3
(Gingerbread) dan didukung prosesor Vimicro
VC0882 Cortex A8 1.0 GHz dan RealPad
Bromo dengan layar 7 inci. (38)

Tanya:
Pak Ridwan, saya pernah lihat ada dosen yang meng-

gunakan laptopnya untuk pemancar WiFi sehingga banyak
orang yang bisa menggunakan internet. Apakah memang
bisa memanfaatkan laptop sebagai hotspot? Bagaimana
cara kerjanya? Apakah setiap laptop dapat digunakan untuk
hotspot? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak.
(bimzbamz@xxxxx.xx.xx)

Jawab:
Mas Bima, pada dasarnya jika sebuah laptop bisa meng-

akses internet maka ia dapat menjadi hotspot asalkan laptop
tersebut mempunyai perangkat keras WiFi di dalamnya.
Cara kerjanya, laptop harus mendapatkan akses internet ter-
lebih dahulu baik melalui kabel LAN, modem USB, atau
media lainnya selain WiFi. Setelah itu, akses internet yang
telah diperoleh dapat dibagikan (share) melalui perangkat
keras WiFi. Cara ini disebut sebagai Ad-Hoc WiFi atau Ad-
Hoc Wireless Network. Di dalam Network Connections yang
bisa dibuka melalui Control Panel, klik kanan ikon koneksi
internet dan pilih Properties. Selanjutnya berikan tanda cek
pada “Allow other network users to connect through this com-
puterís Internet connection” pada tab Advanced. Kemudian
klik kanan pada Wireless Network Connection dan tekan
tombol Add pada Preferred Network. Tuliskan SSID dan
berikan tanda cek pada opsi This is a computer-to-computer
(adhoc) network. Sedangkan untuk Windows 7, caranya
lebih mudah lagi dengan menekan menu Manage wireless
network di dalam Network and Sharing Center. Tekanlah
tombol Add untuk menambahkan jaringan baru. Kemudian
pilih Create an ad hoc network. Anda bisa menggunakan
Setup a Connection or Network Wizard untuk mempermu-
dah langkah-langkah di atas. Selamat mencoba!

Lencana Facebook
Tanya:
Pak, saya pernah lihat beberapa blog menampilkan sta-

tus Facebook di dalamnya. Apakah bisa dipakai untuk web-
site biasa? Saya mau menambahkan tampilan status
Facebook di dalam website pribadi tapi tidak yakin apakah
bisa karena tidak banyak ditemukan di website selain blog.
Bagaimana caranya? Terima kasih sebelumnya. (nanacan-
tique@xxxxx.xxx)

Jawab:
Nana, untuk memunculkan tampilan status Facebook

atau lencana Facebook cukup mudah dan tidak tergantung
dari website biasa ataupun blog. Anda cukup mengunjungi
alamat www.facebook.com/badges/profile.php dan
menekan tombol plus pada Other yang letaknya di sebelah
tombol Blogger dan TypePad. Selanjutnya akan muncul kode
HTML yang bisa dikopi dan ditempelkan ke dalam website
Anda. Posisi tampilan di halaman website akan sangat diten-
tukan dari letak kode HTML yang ditempelkan di dalam file
website. Anda bisa melakukan beberapa kali eksperimen
untuk mendapatkan posisi yang paling tepat. Semoga
berhasil!

Mesin Pencari Berganti
Tanya:
Pak Rid, saya heran kenapa Mozilla Firefox yang semula

selalu menggunakan Google dalam setiap kali pencarian
tiba-tiba berganti menjadi mesin pencari lain yang tidak terke-
nal. Tampilannya memang lebih indah daripada Google tapi
hasil pencariannya tetap menggunakan Google. Saya curiga
website tersebut sejenis website mata-mata yang pernah
diceritakan teman. Apakah benar demikian? Bagaimana
cara menggantinya kembali ke Google? Terima kasih, Pak.
(daniel2007@xxxxx.xxx)

Jawab:
Daniel, sangat mungkin situs mata-mata telah menggan-

ti pilihan mesin pencari yang digunakan oleh Mozilla Firefox.
Namun Anda bisa mengembalikannya ke pilihan semua
sehingga hasil pencarian hanya menghasilkan Google saja.
Tuliskan about:config di kotak alamat Mozilla Firefox. Setelah
masuk ke dalam pengaturan, tuliskan kata keyword.URL. Klik
ganda pada pengaturan tersebut. Gantilah dengan isian
http://www.google.co.id/search?q= atau
http://www.google.co.id/#q= agar Firefox dapat meman-
faatkan Google sebagai basis mesin pencari. Setelah itu,
tutup jendela atau tab jendela dan coba lakukan kembali pen-
carian dengan kata kunci tertentu di dalam kotak alamat
Mozilla Firefox. Untuk memastikan komputer Anda terkena
program mata-mata, coba gunakan program Malwarebytes
Anti-Malware yang bisa diunduh dari
www.malwarebytes.org. Setelah di-instal, lakukan pemerik-
saan secara keseluruhan agar dapat memperoleh hasil yang
lengkap. Jalankan pembersihan yang disarankan oleh pro-
gram tersebut ketika menemukan ada program jahat yang
tertanam di komputer Anda. 

Unggah Youtube
Tanya:
Salam kenal, Pak Ridwan. Saya Anggoro, pekerjaan

saya kebanyakan berhubungan dengan Youtube karena
sering diminta oleh pimpinan diminta untuk mengunggah
beberapa klip video ke dalam Youtube. Namun sebagian
besar waktu banyak tersita pada saat menunggu upload
video. Apakah ada cara untuk mempercepat prosesnya?
Semoga Bapak berkenan menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih. (xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx)

Jawab:
Salam kenal juga Mas Anggoro. Jika pekerjaan men-

gunggah sering dilakukan, Anda bisa mencari internet
dengan kecepatan upload yang lebih lebih tinggi.  Selain itu,
Anda bisa mencoba program Free Youtube Uploader yang
bisa diunduh secara gratis di downloads.dvdvideo-
soft.com/FreeYouTubeUploader.exe. Instal dan lakukan kon-
figurasi akun, sebelum mencoba melakukan upload. Dalam
beberapa kali percobaan, program tersebut cukup cepat
dalam membantu pekerjaan mengunggah video ke dalam
Youtube yang cukup sering frekuensinya. Semoga dapat
membantu, Mas Anggoro. (38)
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Spesifikasi Bunaken 

Dimensi : 262,6 x 175,4 x 8,4 mm, 560 gr

Prosesor : Quad-Core T30S/1.5Ghz

nVidia Tegra 3 

OS : Android 4.0.3 

(Ice Cream Sandwich)

Display : Multitouch kapasitif 10,1 inci

Gorilla Glass antigores

Storage : 16 GB, microSD hingga 32 GB

Memori : 1 GB LPDDR2, 

Kamera : 8 MP dengan flash, depan 2 MP

Konek : Bluetooth, MicroUSB, Wi-Fi

Fitur : GPS, e-compass, gyro sensor

Baterai : 23,5 jam standby, 8 jam kerja

Harga : Rp  4,8  jutaan

Laptop untuk Hotspot 

G A D G E T
Relion RealPad Bunaken

Tablet Empat Otak Asli Indonesia

ALHAMDULILLAH, kita telah
memasuki bulan Ramadan.
Ibadah sunnah yang kita lakukan
akan dinilai sebagai ibadah wajib
dan ibadah wajib akan dilipatgan-
dakan 700 kali lipat dari ibadah
bulan biasa. 

Oleh karena itu akan sangat
rugi sekali kalau start awal ini tidak

kita maksimalkan. Kalau bisa hari
pertama, mumpung semangat
masih ngebut, sehari kita bisa
baca Al-Quran 3-4 juz atau malah
lebih. Semua shalat sunnah kita
kerjakan dan ibadah wajib di
masjid secara berjamaah.

Ibarat bisnis investasi,
keuntungan kita di bulan ini 700

kali lipat atau 70.000%. Bayangin
aja kalau ada tawaran investasi
dengan keuntungan 700% saja
pasti semua orang akan bondong
beli kan?

Kalau investasi dunia saja kita
jual rumah, jual tanah, jual sapi
biar bisa ikut, apalagi dengan
investasi akherat yang pasti dapat

hasilnya. Balasan yang didapat
kelak jauh lebih tinggi nilainya
dibanding balasan dunia. (38)

Diposting oleh Lutvi Avandi

http://lutviavandi.com/B l o g p r i n t

Kirim link blog inspiratif kamu ke
email koneksm@yahoo.com

Marhaban Ya Ramadan

KEKAYAAN seni dan 
kebudayaan Indonesia yang
tersebar dari Sabang sampai
Merauke begitu menarik bagi

banyak bangsa di dunia.
Bahkan akhir-akhir ini sering

kita dengar negara lain 
mengklaim seni dan 

kebudayaan Indonesia 
sebagai milik mereka.

Mengangkat Wayang lewat Internet

■ Retno Kustiati


