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WHAT’S ON ? 

FAG 
SI KECIL MEMATIKAN BANYAK MANFAAT 

RIZKY PUTRI DESHANDA, S.SI. (Alumni Biologi Angkatan 2014) 
 

Kali ini Tim Redaksi Buletin Jejak Alumni berkesempatan untuk mewawancarai 

alumni Biologi 2014 yang merupakan Juara 1 MAWAPRES Tingkat Universitas Bangka 

Belitung Tahun 2016. Mahasiswi yang biasanya disapa Kiki menjadikan ‘virus’ sebagai 

tema penelitiannya.  

Untuk pertama kalinya mahasiswa Biologi Universitas Bangka Belitung melakukan 

peneliti tentang virus. Kenapa Kiki mengambil tema penelitian ini? Seberapa unikkah 

penelitian yang kiki lakukan? dan apa harapan Kiki terhadap penelitian yang telah Ia 

lakukan? Yuk, simak hasil wawancara Tim Redaksi Buletin Jejak Alumni kali ini. 
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WHAT’S ON ? 

Mengapa tertarik untuk meneliti Virus? 

 

Awalnya saya tertarik dengan virus karena 

tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Terapan 

tentang aplikasi Bakteriofag (virus yang inangnya 

bakteri). Ternyata, manfaatnya sangat luas sekali. 

Virus tak selamanya dikenal dengan makhluk 

merugikan. Bakteriofag adalah contoh virus yang 

bermanfaat dapat membunuh bakteri merugikan. 

Hal ini menambahkan kekaguman saya pada Allah 

SWT dengan penyakit yang Allah ciptakan, Allah 

juga menciptakan obatnya yang tersedia di alam.  

 

Studi mengenai bakteriofag ini sangat penting 

dimana obat yang biasa kita kenal dengan 

antibiotik menyebabkan bakteri patogen menjadi 

resisten (superbug). Bahkan saya pernah baca, 

kekebalan bakteri karena antibiotik justru bisa 

menyebabkan tingginya angka kematian yang 

sebanding dengan penyakit kanker. Nah, 

Bakteriofag ini dikenal bisa beradaptasi untuk 

lebih resisten jika bakteri patogennya 

meningkatkan kekebalannya. Oleh karena itu 

saya tertarik untuk melihat aktivitas bakteriofag 

dalam membunuh penyakit. Penyakit yang saya 

pilih ini adalah penyebab tifus yaitu bakteri 

Salmonella. 

Seberapa unikkah penelitian Kiki? 

 

Sangat unik dan saya menjadi peneliti 

pertama yang mengambil tema fag di UBB dan di 

Bangka. Fag sangat unik karena bakteri yang 

merubah sifatnya menjadi resisten menyebabkan 

fag juga bisa merubah sifanya menjadi lebih kebal. 

Berbeda dengan antibiotik. Namun, saya tidak 

menyatakan untuk menggantikan antibiotik, justru 

lebih bagus lagi dengan mengombinasi fag dengan 

antibiotik untuk membunuh bakteri patogen. 

Kelebihan lainnya adalah fag mampu menembus 

jaringan (biasanya tempat bakteri bersembunyi). 

Fag juga aman karena kerjannya spesifik sesuai 

bakteri target (inangnya) dan fag juga relatif murah 

dengan dosis yang kecil tetapi mampu 

bereproduksi dengan sendirinya.  

 

Apa harapan Kiki terkait penelitian tentang 

virus? 

 

Virus (fag) yang berhasil saya isolasi asal 

aliran air di depan gedung Fakultas Pertanian, 

Perikanan dan Biologi ternyata mampu 

membunuh bakteri Salmonella yang saya isolasi 

dari air perikanan asal Pasar Pagi, 

Pangkalpinang. Dikarenakan penelitian saya 

tentang virus ini masih menggunakan alat 

sederhana, saya berharap ini bisa dijadikan 

bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan 

oleh lembaga terkait pada pencegahan penyakit 

khususnya produk pangan. Dengan penelitian 

seperti ini setidaknya kita mengetahui sumber 

darimana saja yang ada fag di dalamnya untuk 

diisolasi guna membunuh penyakit.  

Saya berharap ini bisa dijadikan bahan pertimbangan penelitian lanjutan 

oleh lembaga terkait untuk mencegahan penyakit  

khususnya pada produk pangan  
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Apa tips Kiki mengenai resiko kegagalan 

sebuah penelitian? 

 

Memilih tema penelitian baru di lingkup 

kampus tentunya memiliki resiko kegagalan 

yang tinggi dibandingkan dengan penelitian 

yang sudah biasa dilakukan, baik itu karena alat, 

teknik, dan fasilitas lainnya. Namun, dengan niat 

yang kuat inshaAllah dalam pengerjaannya 

lancar. Itulah mengapa saya sangat berterima 

kasih kepada Dosen Mikrobiologi dan 

pembimbing saya yang selalu membantu saya 

terkait teknis. 

 

Adakah ide untuk melanjutkan lagi 

penelitian tentang virus ? 

 

Tentu sangat ingin melanjutkannya. 

Apalagi penelitian S-1 saya masih sangat 

sederhana. Saya ingin melakukan banyak hal 

lainnya untuk menemukan dan mempelajari fag 

secara lebih detail. 

 

Pesan untuk adik-adik Biologi yang akan melakukan penelitian?  

 

Khususnya untuk Mikrobiologi, berinteraksi dengan makhluk hidup terlihat sangat sulit untuk tertebak. 

Sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi dan metode penelitian harus benar-benar sudah dipersiapkan 

dengan matang sebelum terjun ke lapangan. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk menentukan keberhasilan 

dari sebuah penelitian. Harapannya untuk kampus semoga dari sisi sarana laboratorium semakin dilengkapi 

guna untuk mendukung penelitian mahasiswa. 

 

Isolasi Fag dan bakteri Salmonella oleh Kiky 

(Doc. Pribadi) 

 

WHAT’S ON ? 
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NON AKADEMIK VS AKADEMIK  
Eva Safitri, S.SI. (Alumni Biologi Angkatan 2014) 

 

Berprestasi adalah cita-cita setiap mahasiswa baik dibidang akademik 

maupun non-akademik. Prestasi dibidang akademik seringkali dilihat dari IPK.  

Banyak Yang mengatakan bahwa IPK yang tinggi bukanlah segalanya, namun 

bagi saya melalui nilai seseorang bisa mengukur pemahaman dan pencapaiannya. 

Tuntutan beasiswa BIDIKMISI juga menjadi salah satu motivasi saya supaya bisa 

mendapatkan nilai yang baik. Namun hal tersebut, juga harus diimbangi dengan 

menggali potensi atau bakat di bidang non-akademik yang juga bisa 

menghantarkan mahasiswa dalam mengembangkan diri.  

Banyak jenis prestasi dibidang non-akademik diantaranya adalah seni baca 

Al-Quran. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2014 yang berkesempatan 

mengikuti beberapa perlombaan tingkat nasional untuk seni baca Al-Quran, 

diantaranya adalah MTQ Tingkat Nasional di Ambon (2012), Pentas PAI Tingkat 

Nasional di Bekasi (2013), MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional di Universitas 

Indonesia (2015), MTQ Tingkat Nasional XXVI di NTB (2016), MTQ 

Mahasiswa Tingkat Nasional XV di UNM dan UB (2017), MTQ Tingkat 

Nasional XXVII di Sumatra Utara (2018). Bisa mengikuti kegiatan nasional 

tersebut membutuhkan kegigihan dan rajin berlatih karena harus berjuang di 

tingkat kecamatanhingga provinsi namun jangan lupa selalu diniatkan karena 

Allah.  

Kuliah di PTN nyatanya tidak menghalangi seseorang untuk bisa belajar 

seni baca Al-Quran, hanya cukup dengan niat, usaha dan doa. Pengalaman saya 

mengikuti beberapa event tersebut sangat beragam, diantaranya adalah senang 

karena bisa bertemu dengan semua perwakilan universitas dan perwakilan 

provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah juga bisa bertemu dengan 

qari’ah dan qari juara internasional seperti Ustadzah Mastia Lestaluhu, Ustadz 

Darwin dan lainnya. Kagum dengan daerah-daerah yang pernah saya kunjungi, 

tempat-tempat wisata yang indah, makanan yang khas, budaya khas dan bahasa 

daerah yang khas. Pengalaman lainnya adalah pernah berada di urutan 31 (dari 32 

provinsi) dikarenakan ada kesalahan membaca, pernah menjadi urutan ke 20 dari 

120 perwakilan PTN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa saya harus banyak 

belajar lagi. Pengalaman terbaik adalah ketika saya mendapatkan hadiah umrah 

dari Bupati Erzaldi Rosman tahun 2016 karena saya bisa menjadi juara 1 di 

tingkat provinsi mewakili kabupaten Bangka Tengah. Saya tidak pernah menduga 

Al-Quran telah membawa saya menjajaki beberapa daerah di Indonesia sekaligus 

ke tanah suci Mekah dan Madinah.  
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Pengalaman saya lainnya di bidang akademik adalah menjadi tim finalis 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Student Fair Tingkat Nasional di Universitas Negeri 

Padang (2017) bersama rekan saya, Nova Kurniasari dan Rizky Putri Deshanda. 

Dengan mengusung tema Hutan Kerangas membawa karya tulis kami ke tingkat 

Nasional. Alhamdulillah, setelah bertemu dengan teman-teman PTN wilayah barat 

lainnya, nilai tim kami masuk kategori perunggu. Hal ini menjadi motivasi bagi 

kami supaya kedepannya bisa lebih mempersiapkan kesiapan materi dan aksi nyata. 

Semoga adik-adik Universitas Bangka Belitung khususnya Jurusan Biologi dapat 

mengharumkan nama Universitas Bangka Belitung, baik ditingkat nasional maupun 

internasional. 

 

A. MTQ Mahasiswa Nasional XV di Universitas 

Negeri Malang dan Universitas Brawijaya (2017) 

B. Bersama Qariah Juara 1 internasional (Ustadzah 

Mastia Lestaluhu) di MTQ Nasional XXVII di 

Medan (2018) 

C. LKTI Student Fair Tingkat Nasional di 

Universitas Negeri Padang (2017) 

OPINI ALUMNI 

A. 

C. 

B. 
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Kenal Lebih Dekat 

 LASTRI DWI 

 SAPUTRI 
 Mahasiswa Biologi 2015 

_____________ 

Kali ini Tim Redaksi Buletin Jejak Alumni 

berkesempatan untuk KENAL LEBIH 

DEKAT dengan salah satu mahasiswi 

Biologi Angkatan 2015 yang bernama 

Lastri Dwi Saputri. Gadis yang kerap 

disapa Lastri ini menceritakan 

pengalamannya selama karya tulisnya lolos 

dalam seminar Nasional. 

Q: Di Jurusan Biologi UBB, terdapat beberapa peminatan studi. Peminatan apa yang 

Lastri ambil?  

A: Saya mengambil peminatan Zoologi 

 

Q: Mengapa tertarik dengan peminatan tersebut dana tema penelitian apa yang Lastri 

ambil? Dan mengapa mengambil tema tersebut? 

A: Karena selaras dengan keinginan penelitian skripsi saya, yaitu tentang perdagangan burung 

dan mengarah pada konservasi burung. Judul penelitian saya adalah “PERDAGANGAN 

BURUNG DI KOBA, PANGKALPINANG, DAN TOBOALI SETELAH 

DIBERLAKUKANNYA PERATURAN TERBARU TENTANG JENIS TUMBUHAN 

DAN SATWA YANG DILINDUNGI (PERMENLHK NOMOR 92 TAHUN 2018)” . Saya 

rasa penelitian ini cukup unik karena berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di 

lapangan ternyata ada burung yang dijual dengan harga Rp 1000,00. 

 

Q: Apa harapan Lastri kedepannya terkait dengan hasil penelitian tersebut? 

A: Semoga ada tawaran untuk diprosidingkan sehingga menjadi data ilmiah sekaligus dapat 

menjadi bahan pertimbangan terkait penetapan status konservasi dan status perlindungan 

burung di Indonesia. 

KENAL LEBIH DEKAT 
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  Q: Penelitian yang telah Lastri lakukan akhirnya dapat diseminarkan secara nasional dalam 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Di Indonesia. Bagaimana pengalaman Lastri  

selama mengikuti seminar nasional tersebut? 

 

A: Ini adalah pengalaman perdana saya ikut seminar nasional di luar kota, rasanya sangat terharu, 

bersyukur, bangga dan bahagia. Selama 6 hari disana saya dapat banyak ilmu baru, teman baru, 

guru baru, dan bahagianya bisa ketemu sekaligus satu ruangan pada sesi symposium dengan Prof. 

Dr. Ir. Ani Mardiastuti, beliau pembimbing saya yang selama ini hanya bimbingan via email dan 

whatsapp (jadi gemeteran kaki dan tangan). Tidak hanya itu, saya juga dapat point plus-plus 

karena mengikuti field trip dan dapat melihat langsung burung rangkong di habitatnya, melihat 

bunga bangkai, anggrek dan beberapa jenis primata secara langsung semua saya lihat di habitat 

aslinya. 

Meskipun keberangkatan saya tidak mendapat dukungan dari kampus, alhamdulillah dengan 

dukungan dari pembimbing pertama  ibu Nur Annis Hidayati S.Si., M.Sc akhirnya saya bisa 

berangkat. Rasa syukur saya masih terus terucap ketika beberapa menit sebelum take off, pihak 

KPBBI (Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia) ke-5 menghubungi saya dan 

memberikan kabar bahwa abstrak yang saya kirimkan terpilih sebagai abstrak terbaik dan 

mendapatkan grand travel dari Rangkong Indonesia. 

Akhirnya saya sadar, bahwa ketika kita berusaha dengan tenaga dan doa, hal yang semula tak 

mungkin seketika akan menjadi kenyataan. Teruslah berjuang karena di luar sana masih banyak 

ilmu yang belum kita ketahui. Asak kawa geh pacak!. Be creative, productive and inovatif! 

 

KENAL LEBIH DEKAT 
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KERJA KERAS MENGHANTARKAN 

 PADA KESUKSESAN 
SEBUAH CERITA PENGALAMAN 

 MENGIKUTI TES CPNS 2018 
 

Radna Sari Octaviana, S.Si 
 

“Puji Tuhan, pada penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil ) tahun 2018 kemarin saya 

berhasil lolos dengan formasi jabatan Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Ahli Pertama di salah 

satu instansi pemerintahan daerah. Saya ingin berbagi sedikit cerita bagaimana pengalaman saya dalam 

mengikuti tes CPNS ini”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

tidak sedikit orang menginginkannya. Konon 

katanya menjadi PNS akan mendapatkan 

banyak tunjangan, tidak takut akan PHK, 

dapat melakukan pekerjaan sampingan 

seperti membuka usaha, mendapatkan uang 

pensiun, akan sering mengikuti diklat keluar 

daerah, memiliki peluang untuk 

disekolahkan oleh Pemerintah untuk 

melanjutkan jenjang keilmuannya serta 

memberi jenjang karir yang panjang dan 

jelas. Alasan tersebut jugalah yang menjadi 

alasan saya untuk menjadi bagian dari 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni PNS.  

Alasan lain yang membuat saya 

semangat mengikuti rangkaian tes CPNS ini 

yakni saya sudah merasakan sulitnya 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

Jurusan Biologi didalam daerah. Setelah 

tamat kuliah saya mendapatkan tawaran 

pekerjaan yang tidak berhubungan sama 

sekali dalam dunia Biologi yang cukup 

membuat saya kesulitan dan tidak nyaman 

bekerja. Selama bekerja saya selalu mencari 

informasi mengenai pekerjaan yang sesuai 

dengan keinginan saya hingga tiba 

pembukaan tes CPNS pada September 2018. 

Karena ada informasi pembukaan tes CPNS 

tahun 2018 saya membeli buku serta mencari 

bahan yang akan diujikan untuk tes CPNS 

2018. 

 

Tahapan yang harus dilalui untuk tes CPNS 

yakni Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi 

Dasar (TKD), Tes Kompetensi Bidang (TKB) 

dan selanjutnya jika lulus dilanjutkan tahap 

Pemberkasan. Pada saat tahap seleksi 

Administrasi, setiap peserta diwajibkan untuk 

mendaftar secara online serta mengunggah 

beberapa dokumen yang dibutuhkan, saya 

melakukan kesalahan yang cukup fatal. Saya 

salah memasukkan data diri berupa nomor ijazah 

dan tanggal kelulusan saya. Menurut informasi 

yang saya peroleh kesalahan-kesalahan tersebut 

dapat menjadi penyebab kegagalan dalam tahap 

administrasi. Pada saat itu saya sungguh merasa 

kecewa karena berpikir akan gagal sebelum 

mengikuti TKD. Meskipun tidak yakin lulus 

Seleksi Administrasi, saya selalu menyempatkan 

untuk menjawab soal-soal pada buku yang 

sebelumnya saya beli. Puji Tuhan saya 

dinyatakan lulus seleksi Administrasi, kemudian 

akan dilanjutkan dengan TKD yang dijadwalkan 

sekitar dua minggu dari pengumuman. Selama 

dua minggu saya belajar dengan giat, saya 

mencari soal di internet serta di aplikasi android 

terkait tes TKD CPNS. TKD sendiri terdiri dari 

tiga jenis soal, yakni Tes Wawasan Kebangsaan 

(TWK), Tes Intelegensia Umum (TKI), dan Tes 

KARIR 
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Karakteristik Pribadi (TKP) yang mana 

harus mencapai passing grade masing 

masing bagian tes TKD. Karena seleksi 

CPNS tahun 2018 ini serentak di seluruh 

Indonesia, beredar berita mengenai 

banyaknya peserta yang gagal di tes TKD 

karena banyak yang tidak mencapai passing 

grade pada bagian Tes Karakteristik Pribadi 

(TKP). Hal ini membuat saya belajar lebih 

giat pada bagian TKP, namun tetap juga 

belajar dibidang lainnya. Karena saya 

bekerja, saya selalu mencari waktu luang 

seperti istirahat untuk mengerjakan soal 

latihan yang kemudian saya lanjutkan 

kembali saat pulang bekerja. Sebelum tidur 

biasanya saya selalu melakukan simulasi 

soal pada aplikasi tes CPNS yang ada pada 

android untuk mengetahui kemampuan saya 

dan ketika bangun tidur pada pagi hari pun 

saya selalu menyempatkan untuk 

mengerjakan soal perbidang. Setiap hari 

selama dua minggu saya selalu melakukan 

rutinitas serupa. Puji Tuhan saya lulus 

passing grade pada saat TKD, yang mana 

hanya 62 orang yang lulus dengan peserta 

lebih dari 2000 orang.  

Lulus passing grade pada saat TKD 

belum tentu dapat mengikuti tes selanjutnya 

yakni TKB. Peserta yang lulus akan di 

ranking dan tiga ranking yang teratas yang 

berhak mengikuti tes selanjutnya. Meskipun 

lulus tidak membuat saya yakin saya akan 

mengikuti tes selanjutnya, karena fenomena 

banyak peserta yang tidak lulus passing 

grade di seluruh Indonesia yang membuat 

Pemerintah dapat mengubah peraturan 

kelulusan. Terlebih saya lulus dengan nilai 

yang dapat dikatakan pas-pasan, yakni hanya 

melewati sedikit nilai passing grade. 

Singkat cerita meskipun dikeluarkan 

peraturan baru mengenai nilai passing grade 

yang mana tidak merugikan peserta yang 

lulus passing grade, nama saya diumumkan 

untuk mengikuti tes selanjutnya. Pada tes 

TKB, peserta akan mengikuti tes sesuai 

dengan bidang yang diambil. Materi untuk 

tes ini sangat minim dan tidak banyak yang 

membahas karena sudah spesifik. Saat itu  

saya mengambil inisiatif untuk mencari 

komunitas Kementrian Lingkungan Hidup di 

dunia sosial seperti instagram dan telegram 

untuk mencari informasi mengenai formasi 

jabatan saya. Melalui komunitas ini saya banyak 

belajar dan sangat membantu dalam tes 

kemampuan bidang saya hingga saya dapat 

mengungguli lawan saya pada tes ini yang 

mengantarkan saya hingga sampai tahap 

Pemberkasan hingga mendapatkan Nomor 

Induk Pegawai (NIP).  

Selain belajar giat yang saya lakukan adalah 

berdoa. Segala usaha tanpa diiringi dengan doa 

tidak akan mendapatkan hasil yang baik dan 

juga sebaliknya doa tanpa diiringi dengan usaha 

tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan keinginan kita. Karena saya percaya, 

Tuhan menyediakan rejeki dan kita harus 

berusaha keras untuk menjemput rejeki 

tersebut. Selain itu dukungan orang tua dan 

juga doa orang tua menjadi peranan yang cukup 

besar dalam setiap tes saya ini. 

Hal yang saya sadari saat mengikuti tes ini 

yaitu tak perlu takut berapapun orang yang akan 

menjadi saingan saya karena yang menjadi 

saingan terberat saya adalah diri sendiri. Saya 

harus sadar seberapa kemampuan saya dan juga 

kekurangan saya sehingga saya sadar diri untuk 

terus belajar keras. Jadi dalam hal ini yang 

BERDOA, YAKIN, PERCAYA DIRI, USAHA 

YANG MAKSIMAL dan terakhir adalah 

BERSERAH kepada Yang Kuasa merupakan 

kunci utama. 
 

KARIR 

Yang selalu Saya ingat adalah 

”Mintalah, maka akan diberikan 

kepadamu; carilah, maka kamu akan 

mendapatkan; ketoklah maka pintu 

akan dibukakan bagimu. Karena setiap 

orang yang meminta, menerima dan 

setiap orangyang mencari, mendapatkan 

dan setiap orang yang mengetok, 

baginya pintu dibukakan.  

Matius 7:7-8” 

 

Radna Sari Octaviana, S.Si 
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2 AKUN YOUTUBE  

YANG WAJIB DI-FOLLOW ANAK SAINS 
 

 

 

 

 

 

 

Akun TED-ED adalah akun yang didalamnya terdapat inspirasi, pembelajaran dan 

motivasi. Dimana orang-orang berpengaruh berbicara semua tentang yang ada di dunia. 

Tentang agama, sains, politik, kisah-kisah motivasi dan lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kurzgesagt mengangkat fakta bahwa alam semesta semakin lama semakin luas 

dan mempertanyakan sejauh apa manusia bisa mengeksplorasinya. Beberapa karyanya  

adalah The Limits of Humanity, How Evolution Works, Who Invented the Internet? 

and Why?, What is Life? Is Death Real?, Nuclear Energy Explained, The Beginning 

of Everything The Big Bang, The Antibiotic Apocalypse Explained. 

 

  

HANGOUT 
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DARI JURUSAN 
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DARI JURUSAN 

Selasa, 12 Maret 2019 

Untuk teman-teman yang masih berpikir bahwa kemenyan 

selalu dikaitkan dengan hal-hal mistik, coba baca artikel 

“Demistifikasi Kemenyan” Biologi Selenggarakan Kuliah 

Umum Pakar LIPI di Web Jurusan Biologi.  

Kuliah Umum yang dihadiri oleh Mahasiswa dan Dosen 

Biologi  ini diisi oleh Dr. Ary Prihardhyanto Keim, M.Sc 

(Botanist dan Etnobotanist LIPI), mengangkat tema tentang 

Kemenyan: Botani, Poros Maritim dan Antropo-Botani.  

Jumat, 08 Maret 2019 

Melalui Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, 

Universitas Bangka Belitung bekerja sama dengan Klinik 

Pratama Bhakti Timah Pangkalbalam Pangkalpinang. Kerja 

sama ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kesehatan 

bagi civitas akademika UBB, sekaligus sebagai  upaya UBB 

mempersiapkan diri jelang akreditasi yang diajukan tahun 

2019. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada artikel 

“Universitas Bangka Belitung dan Klinik Pratama Bhakti 

Timah Pangkalbalam Jalin Kerjasama Pemeriksaaan 

Kesehatan” 

Jumat, 01 Maret 2019 

Himpunan Mahasiswa Biologi menyelenggarakan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Permis Kecamatan 

Simpang Rimba, Bangka Selatan. Kegiatan yang 

berlangsung dari tanggal 1-4 Maret 2019 ini disambut baik 

oleh masyarakat sekitar Desa Permis. Penasaran dengan 

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman 

HIMABIO di Desa Permis? Jangan lupa baca pengalaman 

di artikel “Tingkatkan Kecendikiawan, HIMABIO 

Lakukan Pengabdian Kepada Masyarakat”  

BERITA TERBARU 
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INFO IKA BIOLOGI 

Sehubungan kegiatan Tracer Study  

di Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi,  

dengan ini dinformasikan bahwa seluruh  

Alumni Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi  

wajib untuk mengisi form Tracer Study Alumni. 

OFFICIAL INSTAGRAM ACCOUNT  

IKATAN KELUARGA ALUMNI BIOLOGI 

UNIVERISTAS BANGKA BELITUNG 


