Terkesima Robot Penyambut Tamu di Beijing
Reporter: Susandijani
Editor: Erwin Prima
Minggu, 8 Juli 2018 07:01 WIB

Robot evolver di Evolver Robot Technology, Beijing, 27 Juni 2018. Kredit: TEMPO/Susan

TEMPO.CO, Beijing - Sebuah robot tiba-tiba datang menyambut rombongan para
wartawan dari sembilan negara yang baru saja tiba di Zhongguancun Technology and
Innovation Center di Beijing, akhir Juni lalu.
Baca: Evakuasi KM Sinar Bangun, Tim Perlu Robot Lain Seukuran Mobil
Baca: Ini Cara Kerja Robot BPPT Mencari KM Sinar Bangun dan Korban

“Welcome and follow me,” katanya dalam bahasa Inggris berlogat mandarin. Tak
seperti pada kunjungan sebelumnya, kali ini robot menggantikan peran manusia
menyambut para tamunya. Tentu saja kenyataan yang cukup menarik.
Meski kebanyakan bahasanya masih dalam bahasa Cina, ‘nyonya rumah’ ini berhasil
membuat para pengunjung terkesima. Apalagi saat dia mentransfer tugasnya pada
robot berikutnya yang sepertinya bertugas pada area berbeda. Selanjutnya tugas
menjadi nyonya rumah diserahkan kepada manusia.
Fakta robot di Beijing ini sepertinya kini menjadi tren. Fungsinya pun beragam,
sehingga talentanya begitu banyak dan menggoda untuk dimiliki. Bentuknya seperti
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telur yang di bagian ujung atasnya dilengkapi dengan ‘wajah’ yang bisa berubah bentuk
sesuai suasana hatinya, sedih, riang atau gembira.
Pertama berkenalan dengan robot itu di Evolver Robot Technology. Di sini sang robot
yang diberi nama Fabo 01 punya keahlian yang sangat membuat lega para orang tua yang
memiliki anak berusia antara 4-12.

Robot selamat datang di Zhongguancun Technology and Innovation Center di Beijing,
27 Juni 2018. Kredit: Tempo/Susan

Perusahaan ini telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan tertentu untuk membuat
program pendidikan khusus untuk anak usia tersebut. Dengan bantuan robot yang
sudah dilengkapi ini, maka para orang tua tak perlu lagi gundah soal bimbingan belajar
anaknya di rumah.
Sang robot juga bisa menjadi lawan main game, atau jadi alat video chat dengan ayah
yang sedang bertugas di luar kota. Ada juga fungsinya sebagai mobile projection yang
bisa memproyeksikan sebuah tayangan film ke tempat yang lebih besar sehingga asyik
dinikmati.
Anda tak perlu membayangkan Fabo adalah jenis robot yang kaku seperti di film-film
tentang robot, karena Fabo telah dilengkapi dengan perasaan keingintahuan, depresi,
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perasaan lapar, mencari perhatian. Semua emosi itu akan membuat Fabo bakal jadi
pendamping yang menyenangkan.
Dua fungsi lainnya robot evolver ini adalah bisa membuat peta sendiri (autonomous
navigation), sehingga pergerakannya dari satu ruang ke ruang lainnya menjadi lebih
mudah. Dan terakhir adalah fungsinya sebagai remote control.
Kembali lagi pada robot penerima tamu tadi, robot ini mengantarkan pada robot kecil
yang juga punya berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah speaker robot yang
dibuat dengan ukuran sekitar 15-30 Centimeter.
Fungsinya juga bisa seperti pendamping belajar, juga menyiarkan berita yang sedang
tren saat itu, atau memutar lagu favorit. Saat itu robot speaker itu memutar lagu Heal
The World nya Michael Jackson. Robot-robot itu betul-betul membuat terkesima.
SUSANDIJANI (Beijing)
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