Sains
Struktur Otak Orang yang Menguasai Lebih
Dari 1 Bahasa
menguasai beberapa bahasa mengubah struktur otak anda
versi online: http://wp.me/s5LyDK-otak

Abdul Halim
Bilingual adalah sebutan untuk
mereka yang menguasai lebih
dari satu bahasa, sedangkan polyglot adalah sebutan bagi
mereka yang mampu menguasai
lebih dari 5 bahasa. Banyak
orang Indonesia yang bilingual
karena menguasai dua sampai
tiga bahasa, yaitu bahasa
daerah, bahasa Indonesia, dan
bahasa Inggris. Berbeda dengan
orang Jepang atau Inggris yang
hanya menguasai satu bahasa.
Kemampuan bahasa ini tidak
hanya bermanfaat karena bisa
mengerti banyak informasi dari
berbagai bahasa. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa mereka
yang
menguasai
beberapa
kemampuan bahasa memiliki
struktur otak yang berbeda
dibandingkan
dengan
yang
hanya menguasai 1 bahasa.
Otak terdiri dari dua
bagian
yaitu
gray
matter dan white matter. Gray
matter terletak di lapisan luar
otak yang terdiri dari sel-sel otak
sedangkan white matter terletak
dibagian dalam otak yang terdiri
dari jaringan dedrit. Ibaratnya gray matter adalah
prosesor dan white matter adalah kabel-kabelnya. Penelitian telah membuktikan bahwa
kepadatan dari otak bagian white matter lebih tinggi pada mereka yang telah bilingual sejak kecil. Penelitian lebih
lanjut menunjukkan bahwa tidak
hanya mereka

http://hasbi-94.blogspot.jp/

“Banggalah menjadi orang Indonesia yang
minimal menguasai dua bahasa, yakni
bahasa daerah dan bahasa Indonesia.”
yang bilingual sejak kecil, tetapi mereka yang
mempelajari bahasa saat dewasa dan aktif
menggunakannya1 pun mengalami perubahan pada
bagian white matter. Bagian white matter yang
mengalami perubahan ini merupakan salah satu area
yang memproses semantik atau makna dari kata. Para
ilmuan menduga kemungkinan bahwa mereka
yang bilingual harus terus menerus memilih kata
apakah yang tepat. Bagian white matter lain yang
dipengaruhi adalah corpus collosum (CC).

Pliatsikas et. al./pnas

Para ilmuan masih belum
menemukan fungsi CC ini,
tetapi mereka berspekulasi
bahwa CC berkaitan erat
dengan efektifitas komunikasi
antar bagian otak kanan dan
otak kiri. Para ilmuan masih
berdebat apakah perubahan
struktur ini meningkatkan kecerdasan seseorang atau
tidak. Beberapa pene-litian
menunjukkan
hubungan
dengan kecerdasan2 sedangkan penelitian yang lain
memberikan hasil negatif3.
Tetapi di luar itu mempelajari
lebih dari satu bahasa akan
membuat kita lebih sehat dan
kompleks4.
Ref:
1Pliatsikas dkk, pnas 112 (5), 2015,
1334-1337
2Gold dkk, jneurosci 33 (2), 2013,
387-396
3Luk dkk, jneurosci 31(46), 2011,
16808-16813
4Nakamulli, M, TED-Ed 2015, the
Benefits of a bilingual brain
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Biologi dan Kedokteran

Penemuan Organ
Baru Pada Manusia

Tetapi,
penelitian
terbaru
mengungkapkan bahwa mesentery
adalah satu kesatuan organ yang
berbeda. Buku kedokteran Gray’s
anatomy telah diperbarui untuk
mengakomodir adanya organ baru ini.
Mesentery adalah lipatan ganda dari
selaput perut – selaput rongga perut –
yang mengikat usus kepada dinding
perut dan menguncinya agar tetap
ditempatnya.
Tahun
2012
tim
peneliti5
melalui
uji mikroskop
menunjukkan bahwa mesentery sebenarnya memiliki struktur kontinyu.
Meskipun pengklasifikasian ini tidak
mengubah struktur organ manusia,
tetapi adanya penggolongan baru akan
memberikan ilmu baru pada bidang
kedokteran yang dapat meningkatkan
kesehatan manusia. Hal tersebut
terjadi dikarenakan jika pendekatannya adalah organ, maka ilmuan
dapat
mengkategorikan
beberapa
penyakit perut terhadap organ ini,
bagaimana peran organ ini terhadap
penyakit. Setelah memberikan nama
baru, maka peneliti selanjutnya akan
mempelajari apa fungsi dari dari organ
ini. Setelah mengenal fungsinya, maka
mereka dapat mengidentifikasi ketidaknormalan organ ini dan penyakitpenyakit yang ditimbulkannya.

Abdul Halim
Anatomi merupakan ilmu yang
sudah mati karena hampir semua
bagian organ manusia telah ditemukan, tetapi hal tersebut tidak
berlaku bagi beberapa ilmuan
berikut.. Diane Kelly, PhD1 yang
mempelajari struktur jaringan
pada penis2 berbeda dengan
struktur jaringan pada organ
cacing, meskipun kedua organ
tersebut memiliki prinsip kerja
yang sama. Perbedaan struktur tersebut mengakibatkan perbedaan kekakuan meskipun tekanan yang berikan sama. Struktur
jaringan penis memberikan kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur pada
cacing dengan tekanan yang sama.
Selain itu, baru-baru
ini ilmuan lain dari Universitas
Limerik mengklasifikasikan organ
baru3 yang bernama mesentery.
Temuan ini dipublikasikan di
jurnal The Lanset Gastroenterology
& Hepatology4. Mesentery sudah
dikenal hampir seratus tahun yang
lalu tetapi belum dikategorikan
sebagai organ tubuh. Selama ini
mesentery dikenal sebagai struktur
fragmen yang terpisah dari tubuh
sehingga dianggap tidak penting.
versi online: http://wp.me/s5LyDK-organ

Organ baru pada manusia bernama mesentery
telah resmi diakui. Mesentery sudah dikenal
hampir seratus tahun yang lalu tetapi belum
dikategorikan sebagai organ tubuh.

1http://www.bio.umass.edu/biology/kelly/
2Kelly,

D, what we didn’t know about male anatomy,
TED talk
3McDonald, F, ScienceAlert, https://goo.gl/RptNye
4Coffey dkk, the lancet gastro hep 1 (3), 2016, 238-247
5Culligan dkk, Colorectal Disease 14(4), 2012, 421-428

Mamalia Ektotermis: mamalia mengagumkan yang hidup di daerah subtropis
versi online: http://wp.me/s5LyDK-mamalia

Nailul Izzah
Kita tentunya pernah belajar
tentang Kingdom Mammalia
(kelompok hewan menyusui
seperti sapi, kambing, kuda
atau orang utan) ketika di
bangku sekolah SMP. Dan
selama ini mayoritas dari kita
mengetahui bahwa anggota
dari
Kingdom
Mammalia
adalah
makhluk
hidup
berdarah panas, yang dikenal
pula dengan istilah endotermis
atau disebut juga homoiotherm. Hewan berdarah panas
adalah hewan yang mempunyai
kemampuan
termoregulasi,
dimana makhluk hidup mampu

mengatur dan mempertahankan suhu tubuh mereka tetap
konstan tanpa dipengaruhi
oleh
lingkungan
tempat
mereka
tinggal.
Namun
ternyata, ada beberapa hewan
mamalia yang ditemukan
memiliki
sifat
ektotermis
atau makhluk hidup
berdarah dingin, yang secara
alami biasanya ditemukan
pada hewan reptil (kadal,
ular, buaya), amfibi (kodok,
katak) dan pisces (ikan).
Mamalia yang umum kita
temui,
khususnya
di
Indonesia
yang
beriklim
tropis, pastinya tidaklah sulit
untuk beradaptasi dalam

menyesuaikan dan menga-tur
suhu tubuh panas mereka.
Tetapi bagaimana dengan
mamalia yang hidup di daerah
beriklim dingin yang suhu
lingkungan dapat turun secara
drastis? Dalam artikel di
jurnal current biology yang
ditulis oleh Fritz Geiser berjudul Hibernation3, dise-butkan
beberapa
mamalia
yang
ditemukan mampu bertahan
dengan cara tor-por (menurunkan suhu tubuh), seperti
Pygmy-Possum
(Burramys
parvus; kiri atas) yang hanya
hidup terbatas menempati
daerah di puncak pegunungan
Alpen di Australia.

Tupai Tanah Artik6; Robert R. Falk
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Jenis Mammalia Berdarah Dingin1

Kelelawar Queensland bottom5

Possum tersebut mengalami
tidur panjang dibawah bebatuan
yang tertutupi salju tebal dan
bertahan selama ∼5–6 bulan. Kelelawar northern blossom2 pemakan madu (Macroglossus minimus; kanan atas)
yang tersebar di sekitar daerah
tropis Australia dan Asia
Tenggara juga ditemukan dapat
melakukan mekanisme torpor.
Ekidna atau babi duri paruh
pendek (Tachyglossus aculeatus; kiri bawah), mammalia
bertelur dan menyusui, yang
tersebar di sekitar benua
Australia dan melakukan tidur
panjang tersebar di berbagai
daerah.
Fat-tailed
dunnart (Sminthopsis crassicaudata; kanan bawah), sejenis
tikus yang menyerupai marsupi-

al, yang hidup di tempat kering
atau
setengah
kering
di
sebagian selatan Australia juga
ditemukan melakukan
torpor selama musim dingin.
Henry Nicholls dalam BBC Earth4 menuliskan
temuan
beberapa
peneliti. Seorang Fisiologis Brian Barnes dari Universitas Alaska
Fairbanks mempelajari mammalia
jenis
tupai
yang
melakukan hibernasi (tidur
panjang) dan mene-mukan
bahwa seekor tupai tanah artik
(Spermophilus par-ryii) dapat
menurunkan
suhu
tubuh
mereka hingga mencapai -2.90C
tanpa membeku. Padahal seperti yang kita tahu, air membeku menjadi es pada suhu 00C.
Lebih lanjut, Nicholls menulis-

Akankah Bau Kentut
Menyehatkan Bagi
yang Menghirupnya?

Wood1 tidaklah berasal dari gas
yang dihasilkan dari proses
metabolisme manusia, melainkan dari senyawa hasil sintesis
di laboratorium.
Penelitian
tersebut
juga
dirilis oleh Universitas Exeter
pada tahun 20143 yang menyatakan bahwa peneliti mereka
telah membuat suatu senyawa
(sintesis) gaseous mediator
(gasomediator) H2S baru yang
diberi nama 10-oxo-10-(4-(3thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)
Tahap Sintesis Senyawa AP39 (3) [3]
Pengamatan Sampel Pada
phenoxy) decyl) -triphenyl
Efek Cytoprotective Saat
Pembentukan Hidrogen Sulfida phosphonium bromide (lebih
bondioksida (10-30%) sejumlah
dari AP39 pada Mitokondria [3] mudah disebut dengan senyakecil oksigen, metanetiol, dan
wa AP39). Hasil penelitian
dimetilsulfida (komponen Sulbervariasi tergantung pada pola
tersebut dipublikasikan di offifur), serta hidrogen sulfida (H2S)
makan seseorang. Namun perlu
cial journal of the European
[data diperoleh dari Anne Marie
dipahami bahwa gas H2S yang
Federation for Medicinal Che2
Helmenstine , seorang ahli kimia
menyehatkan
dan
dibahas
mistry (Med. Chem. Comdalam
“About
Education”].
dalam artikel Profesor Matt
mun1). Gasomediator adalah
Kandungan senyawa tersebut
Whitemann dan Dr. Mark

Nailul Izzah - Gas Hidrogen
Sulfida (H2S) adalah gas yang
bertanggung jawab terhadap tidak sedapnya bau telur busuk
dan juga gas flatulensi (dalam
bahasa awam lebih dikenal dengan istilah “kentut”). Suatu penelitian1 di tahun 2014 mengungkapkan bahwa senyawa
H2S penyusun aroma kentut yang baunya tidak sedap
tersebut diduga dapat menimbulkan efek menyehatkan.
Menarik untuk diketahui
bahwa kentut yang dihasilkan
dari proses metabolisme tubuh mengandung Nitrogen (2090%), Hidrogen (0-50%), Kar-
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kan contoh hewan lain yang
telah diketahui memiliki sifat
ektotermis (berdarah dingin),
semisal kelelawar Queensland
bottom (Syconycteris australis)
memiliki kemampuan mengatur
suhu tubuh pada rentang suhu
120C – 250C baik pada musim
panas maupun dingin pada saat
persediaan makanan terbatas, rentang suhu tubuh tersebut tentu pada mamalia
adalah tidak umum. Meskipun
beberapa
jenis
ma-malia
tersebut
mampu
bertahan
dalam suhu tubuh yang ekstrim
sangat dingin dibandingkan mamalia umum lainnya, mekanisme pertahanan “mamalia
ektotermis” ini tetaplah tidak
sama dengan mekanisme pertahanan ektotermis pada reptil,

amfibi dan pisces (ikan). Hingga
saat ini para ilmuan masih
meneliti bagaimana mammalia
ektotermis mampu bertahan
dengan
menurunkan
suhu
tubuh hingga sesuai dengan
suhu lingkungan yang dingin
pada suhu hingga sangat
drastis. Jadi, kira-kira bagaimana mekanisme mammalia
tersebut bisa bertahan ya?
1Barnes,

BM. Science 244, 1989, 1593-1595
D dkk, Oecologia 113, 1998, 467
F. Current Biology 23, 2013 R188-

2Coburn,
3Geiser,

R193
4Nicholls, Henry. Time to Bust A Myth: not
all mammals are warmblooded.bbc, https://goo.gl/3JDK6c
(diakses 6/2/17)
5BBC Nature. Wild Life.
https://goo.gl/cTY49Z (diakses 7/2/17)
6Rogers, Kara. Surviving Winter: The
Many Forms Of Dormancy
. https://goo.gl/JWRWQl (diakses 7/2/17)

versi online http://wp.me/s5LyDK-h2s

sebutan bagi gas yang dapat
berfungsi sebagai penyampai
pesan
biologis
(biologicalmessenger molecule), contoh
yang sangat populer adalah Nitrogen Monoksida (NO)4.
Gas nitrogen monoksida dipakai
oleh dokter pada bayi prematur
(umumnya
bayi
prematur
memiliki kondisi pembuluh
darah di paru-paru yang gagal
berelaksasi sehingga tidak bisa
dialiri aliran darah). Dengan
melakukan terapi pernafasan
menggunakan nitrogen monoksida, gas tersebut membawa
pesan agar paru-paru dapat berelaksasi sehingga bayi prematur
tersebut dapat bernafas dengan
normal.
Kembali ke gasomediator H2S.
Senyawa AP39 yang berfungsi
sebagai donor senyawa H2S ini
pada awalnya bertujuan untuk
mendapatkan senyawa yang
lebih
efektif
dibandingkan
senyawa
GYY413.
Senyawa
GYY413 merupakan suatu donor
gasomediator H2S yang mampu
menghambat stres oksidatif,
efek cytotoxicity, dan mampu
membantu pemulihan organel

pembuluh darah
dan sistem limfatik (getah bening)
pada seluruh bagian tubuh. Mitokondria
dipilih
karena merupakan organel pusat
produksi energi
pada sel. Apabila
Kemampuan Senyawa Donor Hidrogen Sulfida
disfungsi
dan
(GYY4137 vs AP39) Dalam Menjaga Kadar ATP [3]
stress oksifatif
mitokondria yang kehilangan terjadi pada organel mitokonfungsinya dalam memproduksi dria, maka hal tersebut dapat
energi bagi sel tubuh. Namun dijadikan kunci kejadian patolodikarenakan
sifat
senyawa gis dalam memahami sejumlah
GYY413 yang sangat mudah penyakit yang diidap manusia
hipertensi,
stroke,
larut
dalam
air,
menja- (seperti
dikan senyawa tersebut memiliki arthritis, hepatitis, dll).
Uji yang dilakukan pada
permeabilitas sel yang terbatas.
Hal tersebut juga menyebabkan penelitian ini menunjukkan
keterbatasan
kemampu- bahwa H2S yang diberikan
an GYY413 dalam proses terapi dalam kadar 100 nM dari
dan penyembuhan. Kemampuan senyawa AP39, mampu direspon
donor gasome-diator H2S dari secara baik oleh mitokondria.
senyawa AP39 diinkubasikan Respon tersebut memberikan
pada sampel sel endotelial efek cytoprotective yang tidak
pada
perlakuan
khususnya
bagian
organel ditemukan
mitokondria.
Sel
endotelial menggunakan GYY413, yakni
kadar
Adenosin
adalah sel yang membentuk menjaga
suatu jaringan yang disebut Triphosphate (ATP) dan mampu
menurunkan zat oksidan pada
endotelium, yang memisahkan

mitokondria. Meskipun jalur
biomolekuler senyawa AP39
masih perlu dipelajari lebih
lanjut, penelitian tentang donor
H2S dari senyawa gasomediator
AP39 terhadap mitokondria
sangatlah prospektif. Penelitian
tersebut
diharapkan
dapat
membuka peluang baru untuk
mempelajari lebih dalam fungsi
mitokondria
dalam
kaitannya terhadap kesehatan dan
penyakit pada manusia.
Jadi yang diduga menyehatkan adalah salah satu senyawa
penyusun dari kentut, yakni H2S,
bukan kentut itu sendiri.
Maukah Anda meneliti hal
tersebut?
1Trionaire

dkk. Med. Chem.
Commun., 2014, 5, 728-736.
2Helmenstine, "What Is the Chemical
Composition of Farts?". (diakses
13/02/17)
3University of Exeter News Research.
http://www.exeter.ac.uk/news/rese
arch/title_393168_en.html
Therapies". (diakses 13/02/17)
4Lim, L.
http://www.innovationmagazine.com
/volumes/v4n2/coverstory4.html
(diakses 13/02/17)

Environmental Nanotechnology
Lab – KAUST
Postdocs Opportunity
There are currently openings in
(1) surface wettability and its applications
(2) nanomaterial applications to clean water
production
(3) polymeric and inorganic membrane (graphene,
etc.) synthesis and applications.
https://enl.kaust.edu.sa/Pages/JoinUs.aspx

Applying to KAUST
We are now accepting applications for
Fall 2017. Apply now!
Fall 2017 deadline - April 14, 2017
https://www.kaust.edu.sa/en/study/applying-to-kaust

Open Faculty Positions

The MIT Department of Biological
Engineering invites applications for
tenure-track faculty positions at the
assistant professor level, to begin July 2017
or thereafter.
https://be.mit.edu/about/open-facultypositions

Manthiram Lab
Chemical Engineering MIT
Postdocs Opportunity
https://manthiram.mit.edu/join-us
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Akankah Penyu Punah dalam
Beberapa Tahun Kedepan?
Dimas Rio Pratama
Penyu adalah hewan yang berada
pada
rumpun
Chelonioidea
dengan 7 jenis spesies1 yang tersisa.
Hewan ini memiliki cangkang untuk
melindungi tubuhnya walaupun salah satu spesiesnya (penyu belimbing) tidak mempunyai cangkang
yang kuat. Beda penyu dengan
kura-kura adalah habitatnya. Penyu
sepenuhnya hidup di air laut dan
hanya penyu betina saja yang sesekali dalam 1 tahun ke daratan
(pantai) untuk bertelur. Sedangkan
kura-kura hidup di air tawar, meskipun dapat hidup di darat dan di air
tetapi lebih banyak menghabiskan

waktunya di darat ketimbang di air
tawar. Penyu sangat sensitif terhadap pemanasan global2 mengingat
karakteristik siklus hidupnya dipengaruhi oleh temperatur dan keberadaan sumber makanan, terlebih
lagi penyu mempunyai pertumbuhan rata-rata yang lambat sehingga sangat rentan terhadap
ancaman dari lingkungan sekitarnya. Memanasnya temperatur sarang penyu dan semakin menurunnya rasio jenis kelamin jantan
menjadi ancaman terbesar terhadap
populasi penyu. Hal ini didasari
pada penelitian Hays dan timnya

Penyu, sumber gambar: https://www.sciencenews.org

Tukik Loggerheads yang berada di pantai Sandy. Temperatur
sangat mempengaruhi rasio jenis kelamin dan kelangsungan hidup tukik ini
(Gambar: https://www.sciencenews.org)
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yang dipublikasikan di jurnal Proceeding of The Royal Society B3,
memanasnya sarang penyu membuat penyu menetaskan lebih banyak tukik betina daripada jantan
(tukik adalah sebutan untuk anak
penyu). Hays adalah peneliti ekologi
kelautan dari Universitas Deakin
Warrnambool, Australia. Bukan hanya itu, perubahan iklim membuat
setidaknya 7 jenis spesies penyu
memiliki embrio yang tumbuh tanpa memiliki gen yang asli dari spesiesnya. Hal tersebut terjadi karena
tidak seimbangnya rasio jenis
kelamin antara jantan dan betina
memungkinkan persilangan spesies. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka beberapa tahun kedepan
penyu akan punah dan ekosistem
laut dapat terganggu.
Sarang penyu yang normal
memiliki termperatur ± 29°C, akan
tetapi dikarenakan pemanasan global maka temperatur tersebut meningkat. Dampaknya adalah penyu
menetaskan tukik yang cenderung
lebih banyak berkelamin betina
daripada jantan. Dari 75 titik sarang
penyu di bumi dilaporkan bahwa
populasi tukik yang menetas cenderung betina.
Perbedaan rasio jenis kelamin
pada penyu bukanlah efek yang paling berbahaya akibat perubahan
iklim. Pantai yang dijadikan sarang
penyu untuk bertelur dengan temperatur yang sangat tinggilah yang
paling berbahaya, karena memanasnya pantai ini menyebabkan beberapa permasalahan yang membahayakan penyu, seperti naiknya
air laut akan membuat daratan
tempat bertelurnya penyu menjadi
berbahaya dan temperatur yang
tinggi akan membunuh telur penyu
itu sendiri. Hal inilah yang menjadi
ancaman paling berbahaya dan
dibutuhkan penanganan yang serius
jika tidak ingin penyu punah dalam
beberapa tahun kedepan.

Pada temperatur yang ekstrim maka
tukik memiliki kesempatan selamat
yang kecil. Disarang yang mencapai
temperatur 35°C, hasil simulasi
matematis dari Vincent Saba4 (Biological oceanographer at Princeton
University) memprediksi bahwa
dampak dari temperatur yang ekstrim tersebut akan membuat sekelompok 100 telur hanya menyisakan
5 telur saja yang hidup. Hal ini
diperparah dengan jenis kelamin
penyu yang dipengaruhi temperatur, membuat telur tersebut cenderung betina seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya. Para peneliti yang melakukan simulasi tersebut
mengatakan bahwa para tukik
sekarat karena tinggal di dalam
sarang yang bertemperatur sangat
tinggi sehingga menjadi masalah
yang serius dan membutuhkan
upaya dari seluruh peneliti ekologi
kelautan.
Penangkaran penyu merupakan
salah satu upaya demi melestarikan
hewan yang mulai langka ini.
Namun pencegahan jauh lebih baik
daripada mengobati, maka dari itu
alangkah baiknya jika kita mengurangi efek-efek yang menyebabkan
pemanasan global seperti hemat
dalam menggunakan energi listrik,
membiasakan berkeringat karena
tidak menggunakan AC yang mengandung freon, bepergian dengan
sepeda atau kendaraan umum, dan
menggunakan kertas secukupnya.
Ref.
1http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/t
urtles/ (diakses 27/02/17)
2Milius, S. (2017), Sciencenews Magazine
191 (4), 16
3Hays, G.C, dkk (2017), Proceeding of
The Royal Society B 284, 20162576
4Saba, V., dkk (2012), Nature Climate
Change 2, 814-820
versi online http://wp.me/s5LyDK-penyu

versi online
http://wp.me/s5LyDK-meme

Peneliti

PhD Mama: Perempuan Agen Ganda
mama tangguh bergelar doktor
Kartini abad 21 terus berkarya memberikan kebaikan untuk bangsa. Para wonder women ini
bukan mereka yang tidak tembus kena peluru atau mengalahkan preman dengan tendangan
mematikan. Para wonderwomen ini adalah para wanita yang multitalenta penuh karya. Salah
satunya adalah meneliti. Menjadi ibu, istri dan juga peneliti bukan perkara gampang.
Bagaimana para PhD mama ini mengatasinya? Simak hasil wawancara tim warstek berikut
dengan salah satu ahli nuklir muda Indonesia Dr. Nuri Trianti.

Robert Neubecker/sciencemag.org

1.Ada pepatah orang desa mengatakan,
“anak perempuan sekolah setinggi apapun
akan kembali ke dapur juga”, pepatah itu
sudah berpuluh tahun yang lalu. Menurut
anda, apakah setuju dengan pepatah
tersebut? Apakah pepatah tersebut benar?
Apa yang sebenarnya mendorong anda
untuk terus sekolah hingga jenjang
tertinggi?
Pepatah tersebut tidaklah salah, seorang
perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak
pada hakikatnya dalam rumah tangga/keluarga
memiliki peran yang melekat, terlepas dari latar
belakang jenjang pendidikan ataupun status
sosialnya, yaitu sebagai seorang istri dan sebagai
seorang ibu. Pendidikan bagi seorang ibu menurut
saya sangat penting. Peran sebagai ibu sangat
berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak
yang selanjutnya akan menjadi generasi penerus
bangsa. Melihat kehidupan anak-anak pada zaman
sekarang rasanya jauh berbeda dengan kehidupan
kita saat masa kanak-kanak dulu. Seorang ibu
harus serba tahu dan up to date, agar perannya
tidak terkikis oleh kerasnya kehidupan zaman
sekarang. Alangkah bahagianya anak-anak kita jika
dididik oleh seorang ibu yang smart (dalam arti ya8| WARSTEK 2 (2)|Februari 2017

ng luas). Selain itu, peran sebagai istri tentu
penting juga, suami membutuhkan support dan pengingat saat sedang berkarir serta
memimpin keluarga, di balik lelaki yang
hebat terdapat wanita yang hebat (tentu ini
berlaku untuk sebaliknya).
Seorang
perempuan
dengan
pendidikan tinggi tentu memiliki pola pikir
dan cara pandang yang luas sehingga besar
harapan untuk dapat membuahkan sikap
yang senantiasa bijak dalam menghadapi
berbagai kondisi. Hal ini merupakan salah
satu motivasi saya untuk menuntut ilmu
selagi masih ada kesempatan dengan catatan
selalu berusaha untuk seimbang dengan
urusan di rumah. Sarana menuntut ilmu
bukan hanya di bangku sekolah/kuliah,
pergaulan di lingkungan yang kondusif tentu
akan memberikan ilmu-ilmu baru yang nyata.
Dan saat pulang ke rumah, ada suami dan
anak-anak yang menanti aplikasi terbaik dari
ilmu yang didapatkan oleh seorang istri (ibu)
selama menuntut ilmu di luar rumah.
2.Bagaimana pandangan keluarga atau
masyarakat melihat seorang perempuan yang sedang kuliah S3? Dan
bagaimana pandangan mereka saat
ditengah
kuliah
hamil
dan
melahirkan?
Pandangan keluarga alhamdulillaah baik dan sangat mendukung. Sejak
kecil orang tua saya selalu memotivasi agar
dapat berusaha terbaik untuk mencapai citacita, selain itu do’a orang tua senantiasa
mengiringi setiap langkah saya. Menjalani
proses mengandung dan melahirkan di
tengah kuliah tentu menjadi tantangan
tersendiri. Dukungan moral dari orang-orang
terdekat, terutama orang tua dan suami
sangat diperlukan. Karena tanpa dukungan
orang-orang terdekat, mungkin akan timbul
masalah yang menjadikan baik perkuliahan
maupun kehamilan/persalinan menjadi tidak
optimal. Pilihan hidup yang kita jalani, seda-

pat mungkin dikomunikasikan dengan
baik dengan orang-orang terdekat. Sebisa
mungkin mencari titik temu yang nyaman
bagi semua pihak. Lebih lanjut mengenai
kehamilan dan persalinan di tengah
perkuliahan, pihak kampus pun memberi
keleluasaan dan support supaya keduanya
dapat dijalani dengan optimal selama
tidak
melanggar
aturan
yang
diberlakukan, misal tidak melewati batas

waktu studi dan tidak melalaikan tugas-tugas
kuliah. Tidak mudah memang membagi waktu
saat mengandung, melahirkan, dan mengurus
bayi dengan tugas perkuliahan serta riset di
kampus, namun alhamdulillaah sudah bisa
dilewati. Sangat terasa memang ketika tuntutan
dan kewajiban kita semakin banyak maka kita
kan lebih terlatih untuk lebih pandai membagi
waktu sehingga semua pihak selalu diusahakan
untuk dapat terpenuhi haknya dengan baik.
3.Apa peran suami, keluarga dan
masyarakat melihat sosok perempuan
yang sekolah tinggi?

Ekspektasi tersebut harus dijawab
dengan konstribusi bagi keluarga dan
masyarakat secara lebih luas agar ilmu
yang diperoleh selama pendidikan tinggi
dapat bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat
ini merupakan salah satu anugerah bagi
perempuan yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
4.Sebagai seorang istri, ibu, dan
mahasiswi/peneliti.
Perasaan
jenuh atau negatif apa yang
seringkali atau pernah muncul dan
bagaimana menanggapi hal itu?

Dr. Nuri bersama keluarga (foto: koleksi pribadi)

Alhamdulillaah
suami
saya
sangat open mind dan mendukung penuh saya
untuk melanjutkan pendidikan yang lebih
tinggi. Komunikasi yang baik antara suami istri
serta trust terhadap pasangan menjadi kunci
agar kita bisa melewati fase-fase kehidupan
dengan tentram. Keluarga dan masyarakat
tentu memiliki ekspektasi yang lebih terhadap
seorang perempuan yang sekolah tinggi.

Terkadang
muncul
rasa bersalah di dalam
diri saya. Perasaan
khawatir akan tumbuh kembang anak
karena tidak 24 jam
diawasi oleh ibunya,
serta perasaan kurang
optimal menjalani peran sebagai seorang
istri. Sering kali juga
merasa iri dengan perempuan yang bisa full time ada untuk
keluarga, namun hal
tersebut juga sekaligus memotivasi saya
untuk berusaha yang
terbaik memenuhi peran saya dan memperbanyak quality time dengan keluarga.
Selain itu, rasa lelah
fisik tentu tidak bisa
dielakan. Setiap orang
membutuhkan penyegaran di sela-sela
aktivitas kesehariannya. Saya menyenangi travelling bersama suami dan anak, meet up dengan
teman yang senantiasa dapat memberikan penguatan rohani
dan teman yang juga
sudah memiliki anak
balita. Dalam pertemuan tersebut saya
cukup
mendapatkan charge energi
karena bisa berbagi
pengalaman terutama
tentang
parenting.
Untuk menghindari
perasaan jenuh yang

berkepanjangan,
rules-nya
yaitu
berusaha menyelesaikan pekerjaan luar
rumah di luar rumah saja. Dengan
demikian, ketika di rumah, kita bisa lebih
menikmati quality time dengan keluarga.
Hal yang cukup saya gemari dan rutin
dilakukan adalah berdiskusi bertukar
pikiran dengan suami tentang berbagai
hal yang kami jalani dan rencanakan ke-

depannya.
5.Apa momen paling spesial selama
menjadi seorang mahasiswa sekaligus
ibu?
Momen paling spesial ketika sedang
mengandung anak pertama. Saat itu saya
sedang disibukkan dengan penyelesaian tesis
magister. Alhamdulillah masa tersebut (kurang
lebih 8 bulan lamanya antara merawat
kandungan serta menyusun tesis) terlewati
dengan baik dan saya dapat melampaui ujian
tesis dengan baik. Selain itu, tepat satu hari
setelah saya mengikuti kegiatan wisuda S2,
anak pertama saya lahir. Setelah lulus S2 saya
langsung melanjutkan jenjang S3.
Momen spesial lainnya ketika
menyelesaikan program S3 saya harus terpisah
dengan suami yang sedang studi S3 di luar
negeri. Selain itu, saya juga memiliki tanggung
jawab pekerjaan sebagai tenaga kontrak di
kampus. Tantangan baru saat itu adalah
menjalani peran sebagai ibu dan sekaligus
sebagai ayah. Peran ibu sudah terbiasa
dilakukan
selama
ini,
namun
untuk
mengantikan peran ayah sementara, lumayan
harus putar otak untuk kreatif cari permainan
yang seru, yang sering kali Syifa lakukan
dengan ayahnya. Di samping itu, saat itu anak
saya sudah mulai mandiri dan mengikuti
kelompok bermain (play group) sehingga
cukup
memberi
saya
waktu
untuk
menyelesaikan disertasi di saat anak saya
beraktivitas di play group. Selama terpisah
dengan suami dan harus mengurus anak
sendirian, saya selalu memohon kepada Allah
agar diberikan kekuatan dan segala puji bagi
Allah, akhirnya saya dapat melewati sidang
promosi doctor.
6.Pesan apa yang ingin disampaikan
kepada seluruh wanita Indonesia yang
sedang berkarir di dunia sains?
Terus berkarya! Selagi kita masih
bisa, selagi masih ada kesempatan, selagi masih
sehat dan muda. Tularkan keingintahuan kita
terhadap ilmu pengetahuan yang merupakan
ayat-ayat kauniyah kepada anak-anak kita
sehingga mereka pun dapat memahami dasar
penciptaan manusia dan alam semesta. Dengan
demikian mereka akan lebih mudah mengenal
kebesaran Tuhannya dan terdorong untuk
semakin sering mengingat-Nya. Saya seringkali
merasa terpacu untuk lebih kreatif berjuang
mengisi peran ibu yang optimal di samping
urusan-urusan di luar rumah. Di rumah kita
akan tetap menjadi seorang ibu dan istri, maka
usahakan selesaikan pekerjaan luar rumah, di
luar rumah saja. Selalu minta izin kepada suami
atas apa yang akan kita lakukan, karena
keberkahan Allah akan turun lewat ridha suami.
Jangan lupa terus bersyukur kepada
Allah. Semakin kita bersyukur maka Allah akan
melipatkan nikmat bagi kita. Pada kondisi
apapun kita berada, kemampuan apapun yang
kita miliki, maka terdapat sedekah yang harus
kita keluarkan dari setiap sendi-sendi tubuh
kita. Salah satu rasa syukur yang paling baik
adalah dengan berbagi rasa syukur tersebut
dengan orang lain yang membutuhkan.
Wallaahu a’lam bishawab..
versi online: http://wp.me/s5LyDK-phdmama
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zenfatloss.com
Abdul Halim- Ekspresi marah dan
sedih adalah bagian dari emosi.
Untuk bisa mengontrol emosi
tersebut, ma-ka diperlukan energi
yang bersumber dari makanan. Di
dalam tubuh, makanan yang berupa
karbohidrat akan dipecah menjadi
gula darah. Selanjutnya gula darah
akan dibakar menjadi energi selama
proses metabolisme tubuh. Pengaruh aktivitas makan terhadap pengambilan keputusan telah diteliti
oleh peneliti Universitas Princeton1.
Penelitian tersebut menjelaskan
bahwa 1.112 keputusan yang dikeluarkan oleh hakim ada kaitannya
terhadap aktivitas makan. Keputusan hukuman yang dibuat setelah
sarapan atau istirahat makan
siang
akan menyebabkan 65%
tersangka mendapatkan keputusan
hukuman yang ringan. Apabila
dijelaskan secara mendetail, pemberian hukuman yang ringan turun
dari 65% (setelah sarapan) menjadi
nol (sebelum makan siang), dan
naik kembali menjadi 65% (setelah
makan siang). Meskipun hubungan
antara
aktivitas
makan
dan
dibuatnya keputusan hukuman ringan secara statistik berhubungan

Aktivitas Makan
Mempengaruhi Emosi
Seseorang
“semua masalah bisa diselesaikan di meja makan.”
erat, namun peneliti belum bisa
memastikan apakah kecenderungan
ini dapat dimanipulasi dengan
istirahat sejenak dan makan akan
mengembalikan kecenderungan ha-

boneka dan menekan tombol
speaker. Semakin marah pasangan
tersebut maka akan semakin banyak
jumlah
jarum
yang
ditancapkan dan se-makin lama
tombol speaker ditekan. Hasil yang
diterbitkan di jurnal pnas3 (Proceedings of the National Academiy of
Sciences of the USA) tersebut menunjukkan bahwa semakin
rendah kadar gula (semakin lapar)
maka semakin banyak jumlah
jarum yang ditancapkan dan
semakin lama tombol speaker
ditekan. Meskipun tidak signifikan,
perempuan menancapkan jarum
lebih banyak dibandingkan laki-laki
saat kadar gula darah mereka
rendah
(lapar).
Hasil
dari
penelitian ini dapat dimanfaatkan
untuk membatasi kemarahan seseorang dengan cara memberikannya
makanan sebagai sumber kontrol
diri. Jadi, jika teman dan pasangan
anda marah-marah, mungkin kadar
gula daranya sedang rendah.
Solusinya? Ajaklah dia makan.

kim untuk memberikan putusan
hukuman yang ringan. Penelitian
yang
senada
dilakukan
oleh Bushman2 dari Ohio State
University. Para ilmuan menguji apakah
kadar
gula darah dalam
tubuh
akan mempengaruhi kontrol emosi seseorang. Mereka mengukur kadar gula
107 pasangan
yang
telah
menikah selama 12 tahun.
Pasangan ini 1Danziger dkk. pnas 108 (17), 2011, 6889diminta untuk 6892
Grafik pengaruh makan terhadap pengambilan keputusan hakim Sumbu
2http://u.osu.edu/bushman.20/
menancapkan
Y adalah persentase keputusan hukuman yang diinginkan (ringan) dan
3Bushman dkk, pnas 111 (17), 2014,
sumbu X adalah jam setelah makan. (Danziger dkk/pnas)
jarum kepada

versi online: http://wp.me/s5LyDK-makan
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Gerbang logika berbasis optik sebagai
transistor pada komputer kuantum
Peneliti Universitas
Peking Cina telah
berhasil memfabrikasi
pandu gelombang optik
berjenis plasmonik yang
berukuran 600 nm dan
beroperasi pada 200
µW. Penelitian tersebut
membuka optimisme
bahwa komputer
kuantum berbasis optik
tidak lama lagi akan
terealisasi
versi online
http://wp.me/s5L
yDK-optik

nm. Semakin banyak transistor
maka akan semakin baik kinerja
dari prosesor tersebut. Parameter
kinerja dari prosesor adalah kecepatan pemrosesan dan lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh
sinyal dalam medium transmisi
(bandwidth). Kecepatan prosesor
ditunjukkan oleh label GHz yang
melekat pada prosesor tersebut,
contohnya adalah prosesor Intel
core i7 memiliki kecepatan 2,50
GHz.
Komponen
elektronika
seperti transistor tidak dapat
beroperasi pada frekuensi dan
bandwith yang sangat tinggi,
padahal kebutuhan akan komputer
yang beroperasi pada frekuensi/kecepatan
yang
sangat
tinggi menjadi
semakin dibutuhkan. Perkembangan penggunaan komputer berbasis eleGerbang logika terdapat 7 jenis seperti yang ditunjukkan

Nur Abdillah Siddiq - Dunia
optik
dan
fotonika
telah
berkembang dengan sangat maju.
Peneliti Universitas Peking China
berhasil membuat komponen optic
(plasmonik) berukuran 600 nm
dan hanya membutuhkan 200 µW
untuk dapat mengoperasikannya,
pencapaian luar biasa tersebut
dipublikasikan pada jurnal nanophotonics1 bulan agustus 2016.
Komponen optik tersebut dibuat
agar dapat berfungsi sebagai
gerbang logika. Sebagai perbandingan, diameter rambut manusia
berukuran 0,18 mm atau 180.000
nm.

pada tabel diatas

Sebagaimana yang telah kita
ketahui bahwa gerbang logika
adalah dasar/fondasi dalam proses
pengolahan suatu informasi dan
pengambilan keputusan. Komputer, kalkulator, dan berbagai teknologi canggih lainnya dibangun
berfondasikan gerbang logika.
Terdapat 7 gerbang logika yakni
AND, OR, NOT, NOR, NAND,
XOR, XNOR seperti yang ditunjukkan oleh tabel logic gate. Selama ini gerbang logika dioperasikan
secara elektronis melalui komponen elektronika yang disebut transistor. Transistor-transistor tersebut disusun hingga berjumlah
jutaan bahkan milyaran. Prosesor
Core i7 yang dibuat oleh Intel
memiliki 1,16 milyar transistor dan
setiap transistornya berukuran 32
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terjadi. Sebaliknya komponen
berbasis optik sangatlah cocok
untuk dapat beroperasi pada
frekuensi yang sangat tinggi,
bandwidth yang sangat lebar, dan
tidak menimbulkan panas. Keunggulan tersebut didasarkan pada
fenomena mekanika kuantum
(superposisi dan entanglement) ya
ng dapat dialami oleh partikel
terkecil
cahaya,
yakni
foton. Komponen optik tersebut
kemudian dapat disusun menjadi
komputer yang bisa menjadi kandidat komputer kuantum.
Ada beberapa kandidat lain untuk
menyusun komputer kuantum
seperti semikonduktor (Loss–
DiVincenzo quantum computer),
superkonduktor, atom silikon
tunggal, dan kristal berlian.
Ketika membandingkan
komputer kuantum berbasis optik
dengan komputer biasa, maka
foton menggantikan elektron dan
pandu gelombang menggantikan
kabel/jalur tembaga di PCB. Sebagai perbandingan, jika komputer
biasa bekerja pada frekuensi
Gigaherts, maka komputer berbasis optik dapat bekerja pada frekuensi Terahertz. Oleh karena itu
penelitian di bidang optik dan fotonika berlomba-lomba untuk
meneliti dan menemukan gerbang
logika berbasis optik yang sangat
kecil ukurannya, efisien daya
listriknya, dan memiliki bandwidth yang sangat tinggi.
1Yang

Struktur plasmonik yang berfungsi
sebagai pandu gelombang optik pada
penelitian Xiaoyu Yang berukuran 600
nm1

ktronik akan berhenti disaat
kanal/saluran pada transistor
mampu melewatkan 1 elektron.
Tak ada lagi perkembangan yang
bisa dibuat jika hal tersebut telah

2

dkk, nanophotonics 6(1), 2017, 365-376
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count

