Portal bagi anak & keluarga

Onno W. Purbo

Setahu saya tidak terlalu banyak portal untuk anak & keluarga di khasanah Internet di Indonesia. Mungkin teman-teman di Petra di www.mitra.net.id yang di motori oleh Ibu Arlinah yang aktif mengembangkan potral untuk anak & keluarga selain itu tampaknya tidak terlalu banyak. Sebagian besar orang Indonesia di Internet terlalu sibuk dengan urusan kerjaannya & mencari uang sebanyak-banyak-nya barangkali, sehingga kadang terlupa dengan si kecil atau putra-putri remaja anda di rumah yang membutuhkan akses informasi yang baik.

Tampaknya portal untuk anak & keluarga menjadi salah satu hal yang menarik di Internet secara umum karena cukup banyak sebetulnya potral-potral tersebut tersebar di Internet. Pada kesempatan ini, saya mencoba memperlihatkan beberapa potral yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua dalam membimbing putra-putri kita di rumah agar dapat mengakses Internet ke situs-situs yang baik.

Sial-nya bahasa tampaknya akan menjadi kendala utama karena sebagian besar potral untuk anak-anak & keluarga yang ada di Internet berbahasa Inggris. Mau tidak mau kita harus mendampingi putra-putri kita jika ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menggugah rekan-rekan membangun portal di Indonesia agar membangun situs untuk anak-anak & keluarga dalam bahasa Indonesia.
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Terus terang salah satu potral favorit saya adalah http://www.yahooligans.com yang masih dalam keluarga besar potral terpopuler di Internet yaitu http://www.yahoo.com. Potral yahooligans.com memang di rancang menggunakan filosofi yang ada di yahoo.com akan tetapi semua servis-nya di fokuskan untuk anak-anak. Di samping itu juga banyak fasilitas / informasi yang menarik yang ditujukan bagi guru dan orang tua.

Ada hal-hal yang ditujukan untuk membantu anak-anak sekolah seperti bagian Science &  Nature yang antara lain menerangkan tentang ruang angkasa (space), dunia binatang (animals), juga favorit kebanyakan anak-anak di seluruh dunia yaitu dinosaurus.

Pada bagian School Bell memberikan kesempatan bagi putra-putri kita untuk belajar sambil bermain antara lain tentang bahasa (language), seni (art), matematika (math), ilmu-ilmu sosial.

Tentunya ada juga hal-hal yang menarik bagi putra-putri untuk menjelajah Internet seperti bagian Around the World yang antara lain menerangkan tentang berbagai negara (countries), makanan (food), hari-hari libur.

Di samping hal-hal yang langsung berkaitan / berhubungan dengan putra-putri anda, dalam yahooligans juga di sediakan banyak sekali informasi untuk para orang tua dan guru. Jika kita banyak membaca tip-tip yang diberikan di yahooligans, bukan mustahil kita dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita.Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang ada & diberikan di potral yahooligans ini.
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Agak berbeda dengan yahooligans yang lebih cenderung kepada pembentukan karakter anak secara utuh dan berbasis pendidikan. Di potral infoseek.com juga terdapat bagian yang di khususkan bagi anak-anak. Dalam hal ini adalah bagian Go Kids di infoseek.com. Tampak pada gambar adalah tampilan muka dari Go Kids. Tampak sepintas dari tampilan yang ada Go Kids dibuat lebih funky, lebih banyak di tujukan untuk belajar sambil bermain – walaupun mungkin porsi bermain-nya cukup banyak. Porsi belajar-nya tampak pada bagian homework help (bantuan untuk mengerjakan pekerajaan rumah). Sangat sedikit dibandingkan porsi yang di berikan di portal yahooligans. Potral jenis ini mungkin cocok untuk anak-anak yang masih kecil sampai kelas 2 sekolah dasar yang porsi belajar sambil bermain-nya masih sangat tinggi.
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Salah satu portal yang hampir sejenis dengan Go Kids dari infoseek.com adalah http://www.billybear4kids.com seperti tampak pada gambar tampilan homepagenya. Ada beberapa hal yang sifatnya untuk kesenangan anak-anak dalam melakukan surfing di Internet seperti memperoleh desktop theme yang bagus, fun & games, clipart, screen saver. Di samping itu ada beberapa hal yang agak serius yang merangsang perkembangan anak-anak seperti story books, story & tell. Hanya saja lagi-lagi bahasa akan menjadi kendala utama-nya karena semua-nya berbahasa Inggris. Tentunya akan menarik bila konsep-konsep tersebut bisa kita implementasikan dalam bahasa Indonesia di situs Web Indonesia.

Pada tingkat yang lebih serius contoh yang menarik adalah http://www.lightspan.com yang memberikan servis belajar secara online bagi sekolah dan rumah. Lightspan adalah portal gratis untuk pendidikan (guru), orang tua, juga memberikan resource bagi siswa untuk melakukan penelitian maupun aktifitas yang sesuai dengan tingkat / kelasnya. Agak mirip dengan portal seperti yahooligans ada fasilitas untuk melihat bagian-bagian pada bahasa, matematika, ilmu sosial, sejarah, ilmu pengetahuan, seni, maupun berbagai refensi lainnya. Hal lain yang menarik di lightspan.com ada link ke http://www.gsn.com di mana siswa di guide / di arahkan ke proyek-proyek kerjasama yang bisa dikerjakan bersama-sama melalui Internet.
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Berbeda dengan beberapa contoh potral sebelumnya yang lebih di orientasikan pada anak-anak & pendidikan mereka. Ada beberapa portal yang lebih di orientasikan kepada keluarga secara keseluruhan. Contoh yang saya ambil disini adalah http://www.familyconnect.com dan http://www.familywebmail.com yang tampak pada gambar homepagenya. Family connect berorientasi pada keluarga, beberapa fasilitas yang dibawanya seperti tentang makanan (food), kesehatan (health), travel, cuaca, berita (news) dll yang memang menarik untuk sebuah keluarga. Agak berbeda sedikit dengan family connect, maka family web mail lebih di orientasikan untuk komunikasi antar keluarga dan anggota keluarga secara kekeluargaan di mana diantara mereka akan merasa aman tidak ada rasa takut untuk berkomunikasi. Hal ini dibutuhkan karena dengan berkembangnya  Internet sering kali terjadi kejahatan-kejahatan yang sifatnya psychologis yang kadang-kadang tidak baik untuk keluarga / anggota keluarga. Fasilitas safeseek juga diberikan di family web mail ini yang memungkinkan kita mencari informasi secara aman, tanpa harus takut memperoleh hal-hal yang kurang baik bagi anggota keluarga kita.

Beberapa rekan-rekan di Indonesia saat ini sedang berjuang untuk membangun jaringan antar sekolah di Indonesia seperti di antar SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang berpusat di dikmenjur@egroups.com. Situs mereka bisa dilihat di http://www.dikmenjur.com. Agak aneh memang, tapi nyata mereka menggunakan .com. DIKMENJUR yang di pimpin oleh Dr. Gatot HP (gatothp@aol.com) merupakan aktifitas yang paling nyata dan paling aktif dalam mengkaitkan sekolah di Indonesia ke Internet pada saat ini telah terkait sekitar 400-an SMK ke Internet oleh inisiatif mereka. Perlu di catat disini bahwa sebagian dari SMK ini menyambung ke Internet dengan swadaya masyarakat.

Inisiatif yang lain di lakukan untuk dunia pesantren mereka berpusat di jii@isnet.itb.ac.id. Homepage mereka berlokasi di http://www.pesantren.net semoga bisa bertambah luas, agak sulit memang bergerak di dunia pesantren daripada dunia sekolah biasa. Tapi rekan-rekan di Jaringan Informasi Islam (JII@isnet.itb.ac.id) telah membuktikan bahwa mereka sanggup untuk mengembangkan hal itu dengan dana swadaya masyarakat.
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Sekolah2000 (http://www.sekolah2000.or.id) merupakan pengembangan dari konsep SMU2000, saat ini yang paling menarik yang bisa di tarik dari inisiatif terutama pulsa yang murah dari telkom terutama di Jakarta maupun akses Internet gratis di Jakarta. Bagi rekan-rekan sekolah di seluruh Indonesia dapat memperoleh domain gratis menggunakan domain *.sch.id yang dapat di registrasi langsung di Web Sekolah2000. Homepage Sekolah2000 tampak pada gambar, terus terang umumnya situs Indonesia kurang fokus dalam content-nya masih sangat terfokus pada struktur dari organisasi / inisiatif-nya masih sangat kurang terfokus pada fungsi-nya sebagai media pendidikan – maka jika kita melakukan surfing di situs Indonesia akan terasa gersang dan dangkal, berbeda dengan jika kita melakukan surfing di situs asing akan sangat terasa nuasa belajar sambil bermain-nya.


