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ARTIFICIAL INTELIGENCE
Intelegensi sosial (social inteligence)
mencakupi
intelegensi
rekaan
(artificial inteligence). Kecerdasan
rekadaya adalah kegiatan mandi,
gosok gigi, memilih tema tampilan hari ini dengan bersolek, mengatur tata-rambut,
dan memilih baju atasan sesuai tema, mengatur lighting ruang, duduk kembali
menghadapi laptop dan siap teleconference. Tema tampilan misalnya pilihan
tampilan lebih dewasa, tenang, mantap dan agak dingin atau sebaliknya ; gaya
inosen sembarangan dan menggemaskan. Selain bawahan dan sepatu, parfum takrelevan karena sampai hari ini, bau belum dapat ditransmisi secara maya.
TEBAK CERMAT
Pertanyaan, Lima ekor burung hinggap di dahan pohon besar, ditembak jatuh satu,
sisa berapa ? Jawab, tak ada lagi sisa, sisanya terbang .
PECEL
Sepulang dari kantor, Anita Sarawak selalu mampir membeli gado-gado pada Mpok
Goda-Goda yang sore itu kebetulan kehabisan bumbu gado-gado, sehingga mensubtitusi dengan bumbu pecel. Pada hari berikutnya, Anita unjuk rasa bahwa citarasa gado gado berubah, dan Mpok kita menjelaskan itulah versi baru gado-gado
milenia, gado-gado rasa pecel, kira kira seteknologi dengan jamu gendong rasa
stroberi atau rasa coklat alpukat.
BENGAWAN SOLO

Walikota Solo berencana menjadi produser film Riwayatmu Doeloe. Mencari aktor
pelakon Gesang tidak sulit, banyak aktor melamar tugas peran tersebut. Mencari
pengganti Bengawan Solo agak sulit, berbagai sungai lain di pulau Jawa juga tak
mungkin menjadi peran pengganti sungai legendaris itu karena tepian juga sudah
penuh sampah, perumahan modern, tiang listrik dan jalan raya. Peran pengganti
dilakukan sebuah sungai di pulau Sumatera yang mirip Bengawan Solo kondisi
tahun 1950 an. Sutradara tetap saja kerepotan menghapus gaya milenia aktor
pemeran Gesang semasa remaja, lebih repot lagi mengubah gaya para gadis remaja
menjadi gadis Solo tempo doeloe yang berjalan lambat bagai macan kelaparan sesuai
teks asli sebuah lagu dalam bahasa Jawa, mlakune kaya macan luwe. Kerjasama
aransemen Farid Hardja dan Gesang dalam lagu Varia Bengawan Solo ditampilkan
oleh Twilight Orchestra pada episode akhir untuk pemasaran ke Jepang, Eropa dan
AS dan sanggar tari milenia meng-copy episode akhir film Sato Ichi versi terakhir.
RAPAT KABINET
Rapat kabinet kali ini membahas pajak khusus kelompok Milenia dan generasi
setelahnya, karena mereka memperoleh penghasilan jauh lebih besar dari para ortu
dari desain perangkat lunak, desain game dan spekulasi komoditas, langsung
disanggah Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pada umumnya mereka
masih “ikut Ortu” karena mengalami defisit biaya hidup. Biaya masuk portal porno
makin mahal.
PERMINTAAN TERAKHIR
Sebelum menghela nafas terakhir, seleb milenia tersebut memohon pada ayahbunda untuk tidak memasang nama lengkap ,tanggal lahir dll di batu nisan, diganti
saja dengan seuntai alfanumeric kode akses.
PADA SEBUAH WAWANCARA
Pada acara Lintas Jakarta, wartawan olah raga mewawancarai seorang peserta yang
telah uzur-beruban, tentang kesehatan, bertanya ; Apa rahasia kesehatan Bapak
sampai usia selanjut ini ? Jawab, Tidak ada, saya duduk di depan komputer 15
sampai 20 jam perhari, menyantap semua jenis makanan berlemak dan bergula,
merokok dua pak sehari, rata-rata lima jus alpukat, lima cofee-lathe dan banyak ice

cream. Tanya, apa profesi Bapak? Jawab, juru survei maya profesional. Tanya,
berapa umur Bapak. Jawab, 16 tahun.
TEBAK CERMAT
Tanya ; Apa beda apatis dan tak peduli. Jawab; tak tahu, dan peduli amat.

