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SEMANGAT ENTREPRENEURSHIP BERBEKAL 

HASIL PENELITIAN SKRIPSI 

Oleh: Aghita Ade Novia H. 

Alumni Biologi Angkatan 2014 

 

 

 

 

Akhir-akhir ini Entrepreneurship menjadi “mantra sakti” yang melanda seluruh perguruan 
tinggi baik negeri maupun swasta. Jiwa Entrepreneurship nampaknya harus tertanam dalam 
jiwa mahasiswa di kampus agar ketika menjadi alumni memiliki ide untuk menciptakan 
sebuah usaha. 

Mengapa ? zaman sekarang tak ada jaminan bagi para alumni atau lulusan perguruan tinggi 
untuk mendapakan pekerjaan yang layak atau sesuai dengan jurusan yang diambil semasa 
kuliah, bahkan tak sedikit para lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran atau istilah 
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kerennya “pengangguran intelektual”. Terdapat banyak penyebab mengapa setelah lulus kuliah 
tak kunjung mendapaatkan pekerjaan salah satunya yaitu terlalu fokus pada cari kerja, tak 
berinisiatif berwirausaha. 

Mengembangkan usaha dari skripsi, why not ? 

Mungkin inilah yang sedang ada dalam benak alumni biologi, UBB, Aghita Ade Novia 
Hirmarizqi. Bermodalkan hasil penelitian skripsi tentang antibakteri dan antioksidan propolis 
lebah Kelulut. Skripsi Aghita memiliki output berupa produk propolis alami yang dapat 
dimanfaatkan sebagai alternatif dari antibiotik sintetik yang banyak digunakan di masyarakat.  

Diketahui bahwa lebah Kelulut sekarang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Bangka yang 
potensi produk hasil lebahnya dapat dikembangkan. 

Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, 
propolis lebah Kelulut memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghambat 
pertumbuhan kedua jenis bakteri tersebut. Harapan ke depannya Aghita memiliki rencana 
untuk mengembangkan produk propolis lebah Kelulut dalam bentuk kemasan cair (minum) 
maupun dalam bentuk salep (oles) hingga dapat dipasarkan ke masyarakat secara luas. 
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Dunia Setelah Wisuda 

 

 

 Tak sedikit mahasiswa  kebingungan untuk menentukan langkah setelah 
menyelesaikan perkuliahannya. Sehingga sering terdengar perkataan “jadi sarjana saja masih 
nganggur atau sarjana kok pengangguran”. Seringkali perkataan tersebut diutarakan oleh 
orang tua ataupun masyarakat disekitar kita saat melihat beberapa alumni dari perguruan 
tinggi yang belum memiliki pekerjaan ataupun kesibukan yang menguntungkan.  

Kebingungan setelah menyelesaikan perkuliahan adalah contoh bahwa dalam dunia 
kerja tak hanya nilai akademik saja yang dapat diandalakan. Di dalam dunia kerja, seseorang 
dituntut untuk terampil dan cekatan dalam bidangnya. Misalnya seorang sarjana biologi akan 
lebih menguntungkan jika dia memiliki keterampilan dalam mengoperasikan peralatan di 
laboratorium seperti spektofotometer, mampu menganalisis dan menguji data, serta memiliki 
kemampuan lain yang tidak terkait dengan bidang keilmuannya. Meskipun idealnya seorang 
sarjana dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sesuai dengan konsentrasi 
keilmuannya sebagai bentuk kontribusi demi kemanjuan negaranya. 

Ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja seperti 
pengalaman, yang dapat meliputi pengalaman magang, pengalaman berorganisasi, pertukaran 
pelajar, pelatihan dalam keterampilan tertentu, dan perlombaan untuk meningkatkan kualitas 
diri. Hal ini dapat menjadi nilai tambah saat ingin melamar pekerjaan. 

Oleh karena itu, penulis mempunyai beberapa rekomendasi untuk para mahasiswa yang 
masih menikmati masa perkuliahan dan teman-teman alumni, tentang beberapa aplikasi, akun 
youtube dan akun instagram agar teman-teman lebih akrab dengan dunia pekerjaan.  
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APLIKASI ANDROID 

AKUN YOUTUBE 

Akun Instagram 

@loker_biologi 

@Buhc_pbahts 

@lowongankerjabangkabelitung 

@dinaskerja 
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Wisudawan Terbaik Program Studi Biologi  

Periode Oktober 2019 

Oleh : Lastri Dwi Saputri 

 

Seperti tahun-tahun sebelumnya 
Universitas Bangka Belitung, memberikan 
penghargaan kepada para wisudawan-
wisudawati yang berhasil lulus di semester 
delapan dengan Indeks Prestasi Komulatif 
(IPK) >3,50. Wisudawan terbaik ini 
dikelompokkan berdasarkan program studi 
masing-masing. Predikat dengan pujian 
(cumlaude) periode Wisuda Oktober tahun 
2019 tingkat program studi Biologi kali ini, 
berhasil disamber oleh mahasiswa Biologi 
angkatan 2015 yang berasal dari Nibung. 

Aeng Saputra itulah nama 
lengkapnya, ia terlahir dari seorang ayah 
yang bernama Ismail dan ibu Zainab, Ia 
lulus dengan IPK 3,75. “Masuk Biologi ubb 

sebenarnya karena takdir dan rezekinya di 
Biologi. Awalnya sempat ikut sekolah 
kedinasan. Kalo dari orang tua menyerahkan 
semua ke saya. Masuk UBB jalur SBMPTN 
kemaren beasiswa Bidikmisi. Awal 
pengumuman kelulusan SBMPTN sempat 
sedikit kecewa. Terus ditambah pas waktu 
masuk pertama ternyata banyak mahasiswa 
wanita. Jadi harus adaptasi lebih, karena pas 
awal masuk memang masih susah sosialisasi. 
Terus duka yang lain ternyata di biologi 
banyak tugasnya, waktu lihat kawan-kawan 
jurusan lain pada santai ada sedikit rasa iri. 
Kalo sukanya, di Biologi Allhamdulillah dari 
Biologi saya bisa banyak jalan-jalan keluar 
bahkan banyak hal-hal menarik yang saya 
pelajari dari Biologi” curhatan Aeng ketika 
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diwawancarai oleh tim.  Penelitian yang 
dilakukannya mengenai Keanekaragaman 
Burung Pemakan Buah di Hutan Kampus 
Universitas Bangka Belitung. Ia sangat 
tertarik dengan burung karena di Bangka 
Belitung sangat terbatas penelitian mengenai 
burung itu sendiri. 

Mahasiswa yang biasa disapa Aeng 
ini juga memiliki banyak prestasi, 
diantaranya: ON Mipa wilayah 2017 dan 
2018;  PKM Penelitian 2017; Gladian 
Sejarah Pemuda Indonesia 2019; 
International Conference on Biology and 
Applied Science 2019. Tak hanya itu, Aeng 
juga aktif berorganisasi, “supaya nggak 
bosen, maka harus dibarengi dengan ikut 
organisasi dan aktif dalam berbagai kegiatan 
baik itu olimpiade dan kompetisi lainnya” 
tuturnya. Organisasi yang pernah digeluti 
oleh Aeng adalah BEM Fakultas Pertanian 
Perikanan Biologi (FPBB) sebagai anggota 
divisi Litbang; Himpunan Mahasiswa Biologi 
sebagai ketua; Lembaga Dakwah Kampus 
(LDK) Al Madaniah UBB sebagai Sekertaris 
Jendral (Sekjend) dan sebagai ketua. 

Beberapa tips dari Aeng sebagai 
bekal Supaya bisa lulus tepat wktu dengan 
segudang prestasi. “Sebenarnya siapapun 
punya peluang untuk berprestasi. Asalkan 
kita mampu mengontrol diri. Karena untuk 
menjadi lulusan terbaik itu butuh 

perjuangan dari semester satu sampai 
terakhir. Intinya, setiap tugas yang diberikan 
harus selalu dikerjakan dengan ikhlas dan 
dibuat dengan sepenuh hati. Terus kalo mau 
Ujian harus dipersiapkan dengan baik. Juga 
jangan kudet (kurang update), sekarang kita 
dituntut harus melek teknologi. Banyak 
peluang di luar sana yang bisa kita ikuti baik 
di bidang akademik maupun non akademik. 
Tinggal kitanya mau atau tidak. Tentu 
jangan lupa ibadah kepada Tuhan, semua itu 
pasti karena Kebaikan Tuhan” ucapnya. 

 Pesan Aeng untuk next generation 
Biologi UBB, agar bertahan hingga lulus 
“Kita harus senantiasa bersyukur dengan apa 
yang kita miliki sekarang. Mungkin kuliah 
di jurusan Biologi UBB bukan keinginan kita. 
Cepat move on, kemudian nikmati selama 
proses belajar di biologi dan harus 
senantiasa mau menerima setiap masukan 
dari siapapun selama itu baik”
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Kenal Lebih Dekat 

“Makna dari kehidupan bukan terletak 
pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi 
seberapa besar bermanfaatnya kita bagi 

orang lain” 
- Vera Natasya 

(Alumni Biologi Angkatam 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kali ini Tim Redaksi Buletin Jejak Alumni 
berkesampatan untuk KENAL LEBIH DEKAT 
dengan salah satu mahasiswi Jurusan 
Angkatan 2006 yang bernama Vera 
Natasya. Perempuan yang akrab disapa 
Vera ini menceritakan tentang 
pengalamannya setelah lulus kuliah dan 
perjalanan karirnya. Penasaran dengan 
ceritanya? Berikut hasil wawancara kami 
dengan Vera. 
 
 

Q&A 
 

Q: Setelah lulus kuliah Vera langsung 
mendapatkan pekerjaan atau ada waktu 
jeda ? 

A: Alhamdulillah langsung bekerja, saya 
mengajar di Akbid Babel, UBB dan di 
SMP Setia Budi sekitar kurang lebih 3 
tahun. 

 
Q: Selain menjadi tenaga pengajar di 

tempat yang disebutkan tadi, apakah 
Vera mempunyai kegiatan usaha lain? 

A: Iya, saya membukan kelas untuk 
bimbingan belajar (bimbel) regular 
dan private 

 
Q:  Sejak kapan mulai menekuni usaha itu?  
A:  Sejak 2008, saat awal kuliah semester 3 

hingga sekarang 
 
Q: Darimana belajar mengelola usaha 

bimbel?  
A:   Awalnya belajar sendiri, kemudian 

belajar dari pengalaman orang lain 
dan tentunya mencari dari berbagai 
referensi, seperti dari internet maupun 
buku 

 
Q:  Mengajar pelajaran apa?   
A:  Mata pelajaran IPA dan Matematika 
 
Q:    Apa motivasi membuka bimbel?  
A:  Awalnya saat kuliah tidak pernah 

berfikir mejadikan bimbingan belajar 
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sebagai sebuah kegiatan usaha, karena 
mengajar adalah hobi saya sejak kecil. 
Kemudian saya berfikir, apa yang bisa 
saya lakukan untuk tambahan kuliah 
agar bisa meringankan tanggungan 
orang tua karena saya bukan berasal 
dari keluarga mampu. Selain itu kedua 
orang tua tamatan SD dan kuliah juga 
bermodalkan nekat karena impian 
untuk duduk di bangku kuliah sangat 
tinggi. Namun saya bahagia, antusias 
orang tua saya yang begitu tinggi 
menyekolahkan saya.  

 
Q:  Berapa murid yang belajar di tempat 

bimbel Vera ? 
A:  Awalnya ada 3 anak. Kemudian 

semakin bertambah, Alhamdulillah 
sampai saat ini jumlah murid 
mencapai lebih dari 70 anak dan 
sempat di tahun 2013 mencapai 90 
anak 

 
Q: Pernah merekrut orang lain untuk bantu 

mengajar? 
A:  Dulu pernah bekerja sama dengan 

orang lain untuk membuka cabang dan 
sewa ruko untuk bimbel. Tetapi  
sekarang tidak lagi karena fokus 
membuka di rumah sendiri dan les 
private. 

 
 
 
 

 
 Q: Berapa penghasilan perbulan yang Vera 

dapatkan dari usaha ini ? 
A:  Untuk penghasilan perbulannya kira-

kira sekitar 6 sampai 7 juta. 
 
Q:  Apakah Vera mempunyai pesan dan 

kesan yang dapat disampaikan? 
A:   Jangan selalu berfikir lulus kuliah 

harus jadi pegawai, karena menjadi 
orang yang bermanfaat untuk orang 
lain itu lebih baik. Banyak cara Allah 
untuk hadirkan kesuksesan bagi kita. 
Baca peluang, ambil kesempatan di 
depan mata dan manfaatkan ilmu, 
serta terus kembangkan pengetahuan 
yang kita dapatkan selama sekolah dan 
kuliah. Bahagiakan hati orang tua, 
karena ridho Illahi itu karena ridhonya 
orang tua kita.  

  Suasana belajar mengajar di tempat bimbingan belajar 
yang dikelola oleh Vera 
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Tugas kuliah pastinya tidak jauh dari karya ilmiah, entah itu artikel, jurnal, makalah, 

bahkan tugas akhir, yang dalam penyusunannya harus disertai sumber-sumber ilmiah 

terpercaya yang biasanya didapatkan dari buku-buku ataupun jurnal yang sudah ada. 

Beberapa jurnal internasional yang sangat penting untuk mendukung karya kita 

seringkali berbayar. Namun tak perlu khawatir, berikut ini tim Redaksi Buletin Jejak 

Alumni sudah merangkum 7 portal jurnal ilmiah yang bisa teman-teman akses secara 

gratis. 

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) 

 

http://e-resources.perpusnas.go.id/ 
  

Mengikuti perkembangan zaman, perpustakaan kini tak hanya berbentuk buku 

fisik, namun juga e-book yang bisa diakses menggunakan komputer atau ponsel 

pintar.  

 

 

   

Di situs milik Perpusnas ini, teman-teman bisa mengakses banyak jurnal 

nasional maupun internasional secara gratis. Perpusnas menyediakan jurnal dari 

berbagai sumber-sumber terpercaya seperti Ebsco, SAGE, Neliti, dan banyak lainnya. 

Jadi, teman-teman tak perlu khawatir akan kualitas jurnal yang kalian akses. 

 

PORTAL JURNAL GRATIS YANG BISA 

MEMBANTU KAMU UNTUK SELESAIKAN 

LAPORAN, TUGAS DAN SKRIPSI 
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2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
 

http://www.jurnal.lipi.go.id/ 

LIPI merupakan lembaga yang menaungi berbagai penelitian ilmiah milik pemerintah 

RI. Di portal ini, teman-teman bisa mengakses jurnal ilmiah secara gratis diterbitkan 

oleh himpunan profesi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan banyak lagi. 

 

3. Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

 

https://doaj.org/ 

 

 

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) adalah sebuah situs daring penyedia 

jurnal gratis dengan koleksi jurnal-jurnal ilmiah yang mencapai lebih dari 20.000 jurnal. 

Selain itu, teman-teman bisa mencari berbagai artikel ilmiah sebagai pendukung karya 

ilmiah kalian. 

 

4. Google Scholar 

 

http://scholar.google.com 

 

 

Google Cendekia, begitu versi Bahasa Indonesianya, adalah layanan dari Google 

yang bisa kalian gunakan untuk mencari materi-materi pelajaran berupa teks dalam 

berbagai format publikasi yang mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah. 
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5. IOSR Journals 

 

http://iosrjournals.org/ 

 

 

IOSR ini kepanjangannya adalah International Organization of Scientific 

Research. IOSR merupakan asosiasi ilmuan, peneliti, profesor, manajer, insinyur, yang 

bergelut di bidang farmasi, teknik, manajemen, ilmu terapan dan matematika. 

 

6. PubMed Central 

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 

PubMed adalah database gratis yang menghubungkan kita ke beberapa database 

referensi dan abstrak tentang ilmu alam dan topik biomedis. 

 

 
7. Biomed Central 

 

http://www.biomedcentral.com/ 

 

 

 

Biomed Central merupakan salah satu open access journal  yang dikhususkan untuk 

bidang biologi dan perobatan. Jadi, jurnal ini  cocok bagi teman-teman Biologi untuk 

mencari referensi dalam penyelesaian tugas kuliahnya. 
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BERITA BIOLOGI 

 

Kamis, 22 Agustus 2019 
Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMABIO) Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi (FPPB) 
Universitas Bangka Belitung (UBB) kembali mengadakan kegiatan tahunan bagi para 
mahasiswa-mahasiswa baru jurusan Biologi. Kegiatan tersebut lebih dikenal dengan istilah 
masa bimbingan (mabim) atau lebih kerennya disebut sebagai Biosfer. Kegiatan mabim 
dilakukan selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 22 Agustus – 24 September 2019. 
Tujuan diselenggarakannya kegiatan mabim ini adalah untuk membentuk etika dan tanggung 
jawab moral dalam forum mahasiswa, dimana beberapa kegiatan yang dilakukan seperti 
memberikan materi ke mahasiswa baru tentang pengenalan jurusan Biologi, mengenai studi 
lapang (SL) dan praktik lapang (PL), peminatan yang ada di jurusan Biologi dan mengenai 
beasiswa-beasiswa.  
Diakhir kegiatan mabim ini dilakukan pula kegiatan Biologi Study Camp 5, sebagai agenda 
dari berakhirnya acara mabim. Biologi Study Camp 5 ini diadakan pada tanggal 23-24 
November 2019. Di pantai Temberan desa Air Anyir, dimana para pesertanya merupakan 
mahasiswa baru, panitia, dan tamu undangan yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dan dosen 
serta kepala jurusan Biologi. Kegiatannya Biologi Study Camp 5  berupa malam keakraban 
antar mahasiswa biologi dan juga dosen. Namun, lebih di fokuskan bagi para mahasiswa baru 
untuk dapat mengenal sesama dan mengenal para kakak tingkatnya dan juga dosen. Ada 
beberpa agenda yang diadakan seperti malam pentas seni, sharing time dari beberapa alumni, 
jurit malam, outbond, pengabdian kepada masyarakat yaitu berupa kegiatan bersih pantai. 
Selain itu kami juga mengadakan makan siang bersama dosen termasuk kepala jurusan 
Biologi. Di selenggarakannya kegiatan Biologi Study Camp 5 ini diharapkan untuk 
menguatkan dan menumbuhkan nilai kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen di biologi. 
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Senin, 02 September 2019 

Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 
merupakan salah satu program rutin tahunan 
dari Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia (Kemenpora), dimana 
pemuda-pemudi Indonesia yang terpilih akan 
berlayar dan belajar bersama mengembangkan 
bahari Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh salah 
satu mahasiswi Biologi angkatan 2016, Rani 
Tuwitri. Selama perjalanan para peserta yang 
terdiri dari pemuda pilihan dari 34 provinsi 
yang di gabung dengan 2 mata lainnya yaitu 
saka bahari dan bela negara. Kegiatan KPN 
2019 menggunakan KRI Tanjung Kambani dengan nomor lambung 971 milik TNI Angkatan 
Laut yang merupakan Kapal Perang Indonesia. Rute perjalanan kegiatan KPN 2019 yaitu : 
Jakarta - Sibolga - Nias - Lampung – Jakarta. 

Kegiatan di mulai dengan kedatangan dan pembekalan peserta tanggal 30 Agustus - 1 
September 2019 di Hotel Ibis Jakarta Kemayoran, yang di lanjutkan dengan pelayaran pada 
tanggal 02-21 September 2019. Beberapa kegiatan dalam acara ini seperti seminar, sosialisasi, 
diskusi, bakti sosial, penanaman mangrove, penyuluhan kesehatan, menjadi pagar ayu dan 
pagar bagus pada acara puncak yang langsung di hadiri oleh Menteri Perikanan dan Kelautan 
periode 2014-2019, ibu Susi Pudjiastuti, kirab Nusantara, edukasi kemaritiman dan kegiatan 

pariwisata kemaritiman lainnya 
yang dapat menambah wawasan 
para pemuda yang nanti akan 
mengembangkan kawasan di 
masing-masing daerah sesuai 
dengan potensi pada daerahnya. 
Selain itu, ada kegiatan 
penampilan seni dan budaya , 
setiap provinsi wajib 
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menampilkan seni budaya bertujuan untuk memperkenalkan budaya masing-masing provinsi. 
Provinsi Bangka Belitung mendapat kesempatan tampil di atas kapal KRI Tanjung Kambani 
pada saat berlayar ke Lampung. “Motivasi Rani mengikuti KPN ini untuk meningkatkan 
kebaharian yg ada di bangka Belitung karena kita memiliki banyak potensi kekayaan kelautan 
sebagai sumber daya alam, wisata bahari yg sangat indah  dan kemaritiman di kalangan 
pemuda” tukasnya.  

 

Kamis, 31 Oktober 2019 

Putri Ayu Nur Intan Pandini, mahasiswi 
angkatan 2016 mengikuti kegiatan Jambore 
Pemuda Indonesia (JPI) yang yang diadakan oleh 
Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) di 
bawah naungan Kemenpora. Kegiatan ini 
berlangsung dari tanggal 31 Oktober - 6 
November 2019 di Tondano, Sulawesi Utara. 
Kegiatan JPI ini diikuti kurang lebih 400 pemuda 
dan pemudi seluruh Indonesia yang mewakili 
provinsi masing-masing untuk mempromosikan 
adat istiadat, pariwisata, seni, dan budaya yang 
ada di daerah mereka.  

 

Motivasi gadis kelahiran Kediri mengikuti kegiatan 
ini, “karena dari diri Putri sendiri merasa ada bakat 
dalam bidang seni, dan publik speaking. Jadi sungguh 
sangat sia-sia jika bakat pemberian Allah SWT itu 
tidak Putri gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. 
Maka dari itu, kegiatan JPI ini menurut Putri 
merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan 
bakat Putri sekaligus juga agar bisa mempromosikan 
Bangka Belitung di kanca nasional” tukasnya.  
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Senin, 18 November 2019 
Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMABIO) Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi 

(FPPB) Universitas Bangka Belitung (UBB) kembali mengadakan kegiatan tahunan yakni 
Biology Zone 5th dengan mengusung tema “Citizen Interaction For The Biolocal Environment”, 
bertempat dihalaman Gedung Daya FPPB, Kampus Terpadu UBB. Kegiatan ini dilakukan selama 
5 hari, dari tanggal 18 - 22 November 2019. Rangkaian acara Biologi zone ke-5 ini pun 
dituangkan dalam 8 (delapan) konsep kegiatan diantaranya; Olimpiade Biologi, Open 
Laboratory, Pengabdian Masyarakat, Bio Islami, Lomba Pilah Sampah, Stand Biozone, Lomba 
Cerdas Cermat, serta bakti sosial, dimana rangkaian kegiatan akan melibatkan siswa dari 
tingkat SD, SMP dan SMA, serta masyarakat sekitar. Ciatri Herafi selaku ketua pelaksana 
mengungkapkan harapan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah memperkenalkan Biologi 
kepada seluruh aktifitas akademik di Bangka Belitung khususnya siswa, dan juga 
memperkenalkan Jurusan Biologi kepada masyarakat, serta Biologi juga bisa memberikan 
manfaat kepada masyarakat. Panitia acara mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang 
turut mensukseskan acara ini, diantaranya pihak Rektorat UBB, Dekanat FPPB, dan para 
donator (Dikutip dari website Universitas Bangka Belitung). 
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Selasa, 21 Januari 2019 
 Program Studi Biologi Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi (FPPB) Universitas Bangka 
Belitung (UBB) menggelar Kuliah Umum dengan tema “Konservasi Fauna Indonesia dan 
Regulasi Tata Kelola Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar” yang mengundang pemateri dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Amir Hamidy (Pakar Herpetofauna dan 
Kepala Laboratorium Biosistematika Amfibi dan Reptil, Bidang Zoologi, LIPI Cibinong. Kegiatan 
ini dihadiri oleh berbagai kalangan yaitu mahasiswa UBB, Alobi Foundation, staff  Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), media lokal, serta dosen di lingkungan Prodi Biologi. 
Amir Hamidy mengatakan bahwa dilakukannya kuliah umum ini bertujuan untuk memberi 
gambaran tentang status konservasi spesies, perlindungan jenis, kriteria status konservasi, lalu 
peraturan perundangan, kemudian juga potensi untuk melakukan riset-riset dasar terkait 
informasi yang dibutuhkan untuk menentukan status konservasinya. Hamidy menghimbau 
agar para mahasiswa aktif melakukan penelitian dan identifikasi spesies baru, karena spesies 
baru bisa saja mempunyai manfaat, contohnya komodo yang ditemukan tahun 1912, dunia 
baru mengetahui komodo memiliki potensi antibiotik lewat darah pada tahun 2016. Amir 
Hamidy berpesan kepada mahasiswa agar menumbuhkankan minat untuk meneliti dan 
mengkaji mengenai keanekaragaman jenis fauna terutama amfhibi dan reptil di Pulau Bangka. 
Di akhir kegiatan, Ketua Jurusan Biologi Dr. Eddy Nurtjahya, M.Sc. memberikan penghargaan 
berupa sertifikat kepada Dr. Amir Hamidy., M.Sc., dilanjutkan dengan foto bersama. (Dikutip 
dari website Universitas Bangka Belitung). 
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Hey mahasiswa tingkat akhir 
Sudah sejauh mana tugas terakhir kalian ukir 
Sampai proposal, seminar hasil atau menuju kata siding 
Atau ada juga yang baru akan memulai dari awal sekarang 
 
Dimanapun posisi kalian kini itu bukanlah persoalan  
Sebab itu adalah hasil yang pantas kalian dapatkan 
Mungkin kalian satu angkatan dan ingin lulus bersamaan 
Namun dalam kenyataannya jauh dari yang diharapkan 
 
Lulus cepat memang impian 
Apalagi menyabet gelar dengan pujian 
Tapi tidak semuanya bisa 
Kalau tidak jangan memaksa 
 
Wisuda adalah bonus  
Perjuangannya itu sebenar-benarnya ujian menuju kata lulus 
 
Jangan terlalu banyak memikirkan kapan akan merayakan kelulusan 
Tapi perbanyaklah usaha dan waktu dalam menyelesaikan 
 
Dan jangan mudah terpancing ketika melihat kawan lulus cepat 
Apalagi sampai beranggapan kalian diperhambat 
Cukup berpikiran positif, mungkin perjuangan dan usahanya memang 
lebih giat 
Hingga lulus cepat dia dapat 
  
Karna lulus bukan tentang siapa yang paling pandai 
Tetapi tentang siapa yang rajin memulai 
Yang terpenting terus berusaha dan perbanyak do’a 
Terutama tidak mudah putus asa 

Mahasiswa Tingkat Akhir 
Karya : Mirza Fanani 
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Berhentilah mengeluh kesah 
Dan jangan sekali-kali sampai menyerah 
Tetap nikmati proses yang sedang berjalan 
Agar perjuangan terasa nyaman 
 
Kampus adalah tempat mengumpulkan banyak ilmu 
Bukan ajang perlombaan siapa lulus dulu 
Selamat berjuang kawan-kawan tingkat akhir 
Sedikit lagi perjalanan kalian akan segera berakhir  
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