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W H A T’ S  O N ? 

Tahun ini Biology Zone kembali hadir dengan mengusung tema “Menuju Generasi 

Muda Indonesia Yang Mampu Ber-Fotosintesis (Find Out the Scientific Soul)”. Tahun ini 
merupakan tahun ke empat Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Bangka Belitung 
menyelenggarakan kegiatan Biology Zone. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari 
dari 29 – 31 Oktober 2018 bertempat di halaman Gedung Babel 3, Universitas Bangka 
Belitung. Dekan FPPB, Dr. Tri Lestari, SP., MSi., membuka langsung kegiatan Biology 
Zone yang dihadiri Ketua Jurusan Biologi, Dr.Eddy Nurtjahya, M.Sc., Dosen dan Staf 
Jurusan Biologi, Ketua HIMA dari FPPB. 

“Kegiatan Biology Zone yang ke empat dimeriahkan oleh serangkaian acara seperti  
lomba mewarnai, baca puisi, cerdas cermat, olimpiade biologi tingkat pelajar se-
wilayah Bangka, karya tulis ilmiah, Lomba fotografi, desain poster, lomba debat, bazzar, 
pameran Mahasiswa Biologi dan bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan ini ada yang 
diperuntukan dari kalangan TK hingga umum”, tutur Hajrun Nurtami Dinata, selaku 
Ketua Panitia. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para mahasiswa dalam 
berprestasi dan mengembangkan diri menjadi generasi berjiwa ilmiah. Selain itu, 
semoga dengan terselenggaranya kegiatan Biology Zone dapat mendukung reakreditasi 
Jurusan Biologi menuju terakreditasi A. 



 

TEPAT WAKTU VS WAKTU YANG TEPAT 

Oleh: Heni Novianti  

   

 LULUS merupakan 

satu kata sejuta usaha. 

Banyak mahasiswa 

menjadikan kelulusan 

sebagai tujuan, bukan 

sebagai proses. Lulus tepat 

waktu dengan predikat 

pujian merupakan impian 

mutlak setiap mahasiswa, 

termasuk saya. 

Mengumpulkan pundi-pundi 

nilai giat saya lakukan saat 

memasuki semester 2, 

mungkin banyak yang 

beranggapan nilai yang baik 

bukan segalanya. Benar, 

namun bagi saya melalui 

nilai saya dapat mengetahui 

pencapaian saya. Lagipula 

saya penerima beasiswa 

BIDIKMISI, nilai yang baik 

tentu perlu saya peroleh 

sebagai bukti kelayakan saya 

selaku penerima beasiswa. 

Waktu berlalu, semester 

demi semester nilai saya 

tidak bisa dibilang sempurna  

namun terbilang sepadan  

 

dengan usaha yang saya 

lakukan saya juga kadang 

mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan seperti PKM 

(Program Kreativitas 

Mahasiswa). Banyak kendala 

saat memasuki  masa skripsi 

sehingga saya harus 

ketinggalan oleh teman – 

teman lain. Kecewa, itu yang 

saya rasakan pertama kali. 

Apa arti kerja keras saya 

pada semester sebelumnya, 

dilema. Berbagai pertanyaan 

dari orang sekitar mulai 

bermunculan, “ Kapan 

kolokium, kapan seminar, 

kapan sidang?” bagi yang 

mengerti prosesnya.  

Namun seiring waktu 

berlalu, pola pikir mulai 

berubah “setiap orang punya 

masanya masing-masing” 

semua hanya masalah waktu 

dan berbagai pertanyaan 

“kapan” mulai terbiasa di 

telinga ini, dan lidah sudah 

terbiasa menjawab “tunggu 

saja”. Benar saja, meskipun 

terbilang lambat 

dibandingkan teman – teman 

lain, satu per satu tahap 

mulai terlewati berkat 

bimbingan, motivasi dari 

para pembimbing. Rasa 

malas kadang menghantui, 

dan membuat terlena, tapi 

rasa rindu kepada orangtua 

kadang mengalahkan rasa 

malas tersebut. Impian lulus 

4 tahun pupus sudah, tapi 

setidaknya saya selesai 

sebelum 5 tahun, pikir saya. 

Akhirnya saya berhasil 

menyelesaikan kuliah saya 

selama 4 tahun 8 bulan. 

Lulus tepat waktu adalah 

pencapaian yang baik, 

namun lulus di waktu yang 

tepat juga bukan hal yang 

buruk tergantung bagaimana 

kita memaknainya setiap 

prosesnya.  

 

O P I N I   A L U M N I 



 



Akun instagram 

yang wajib di 

follow anak Sains 

  

@santif 

Sebuah blog sains yang 
dapat membantu kita 
menjawab permasalahan 
sehari-hari berdasarkan 
ilmu pengatahuan 

@sainspopid 

Akun ini menyajikan pengetahuan 
tentang biologi dan teknologi 
dengan cara kekinian. Setiap 
pengetahuannya dikemas dalam 
infografis yang menarik sehingga 
mudah untuk dipahami 

H A N G O U T 



  

@ayomikir 

Seringkali kita bertanya-tanya 
tentang hal yang terjadi disekitar 
kita. Lewat akun ini kita terdorong 
untuk mencari jawaban, mulai dari 
hal yang kita anggap sepele hingga 
hal yang kompleks 

@usgs 

Akun ini menampilkan beragam 
foto perisitiwa dan fenomena alam  
yang berkaitan dengan Biologi, 
Geografi, Geologi, dan Hindrologi.  

@sea_legacy 

Akun ini merekam banyak aktivitas 
alam yang terjadi di lautan, 
sebagian besar unggahan mereka 
terkait dengan kondisi didaerah 
Antartika 



  

Q : Di Jurusan Biologi UBB, terdapat beberapa peminatan atau konsentrasi studi, 
peminatan apa yang Mei ambil?  

A : Saya mengambil perminatan Botani 
 

Kali ini Tim Redaksi Buletin Jejak Alumni berkesempatan untuk KENAL LEBIH DEKAT dengan salah 
satu mahasiswi Jurusan Biologi  Angkatan 2014 yang bernama Siti Meilani. Gadis yang akrab 
disapa Mei ini menceritakan pengalamannya selama menjalani penelitian sebagai mahasiswa 
tingkat akhir. Penasaran dengan ceritanya??  

Berikut hasil wawancara kami dengan Mei . 

Q : Dari beberapa peminatan yang ada, kenapa memilih peminatan tersebut? 

A : Setelah mengikuti berbagai mata kuliah, pada akhirnya saya mantap memilih botani. 
Mungkin karena suka dengan setiap mata kuliah yang ada di perminatan tersebut 

Q : Untuk menyelesaikan tugas akhir, penelitian seperti apa yang Mei ambil? Kenapa? 
A : Penelitian saya mengenai keanekaragaman dan kekerabatan Macaranga di pulau-

pulau kecil sekitar Pulau Bangka. Dalam penelitian ini, saya ingin tahu apakah 
Macaranga di pulau-pulau kecil berkerabat lebih dekat ke Borneo (Kalimantan) atau 
ada yang berkerabat dengan Sumatra. Kami mencoba melihat kekerabatan nya secara 
genetik. 

KENAL LEBIH DEKAT 

SITI MEILANI 
Mahasiswa Biologi 2014 



  

Q : Bagaimana prosesnya hingga Mei bisa melakukan penelitian di lapangan? Apa saja 
kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya? 

A : Pada awalnya kami kesulitan mendapatkan pembimbing kedua. Namun pada 
akhirnya, kami memilih seorang peneliti Zingiberaceae, famili yang berbeda 
dengan tumbuhan yang kami teliti. Namun beliau ahli dalam filogenetik 
tumbuhan dan sudah biasa mengerjakan analisis molekuler. 
Kesulitan lain adalah masalah pendanaan, karena penelitian molekuler tidak 
murah, maka kami mencari cara agar dapat menekan biaya. Pada awalnya kami 
sudah pasrah utk melakukan sampai tahap morfologi saja karena bahan harus 
kami bawa sendiri dan tidak dapat membeli secara ecer di laboratorium 
pembimbing kami, juga untuk sekuensing sampel biasanya dilakukan di Malaysia 
dengan biaya 280RM per sampel, sedangkan saya punya lebih dari 5 sampel. 
Namun akhirnya kami dibantu oleh kedu pembimbing kami dan beban biaya 
dapat dikurangi. 

Setelah beberapa kali konsultasi dgn kedua kedua kami, akhirnya kami dapat 

1. Q : Apa hal yang paling berkesan selama 
penelitian di lapangan? 

A : Setiap perjalanannya berkesan bagi saya. 
Karena di lapangan seperti jalan-jalan 
saja. Apalagi kami tidak melakukan 
survei terlebih dahulu, sehingga jadi 
kerepotan dan meminta bantuan sana-
sini. Namun akhirnya Alhamdulillah 
di lapangan dapat terselesaikan, 
meskipun ada banyak pulau yang 
tidak dapat kami kunjungi karena 
gelombang tinggi. 

Q : SSetelah mendapatkan sampel dilapangan, apakah analisis dapat diselesaikan 
dikampus? 

A : Analisis molekuler (uji DNA) tidak dapat dilakukan di laboratorium Kampus, karena 
bahan dan fasilitas untuk uji DNA tidak lengkap. Oleh karena itu, kami memilih 
mengerjakan di laboratorium tempat pembimbing kedua kami bekerja, yaitu di 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 



 

  

Q : Ceritakan dong proses dan pengalaman Mei selama penelitian di LIPI? 
A : Pada hari pertama di LIPI, kami belum mengetahui apa yang akan dikerjakan. 

Sehingga hari pertama dihabiskan dengan berdiskusi bersama pembimbing 
mengenai sampel mana yang akan digunakan, marka apa yg akan digunakan dan 
yang paling penting perkiraan dana yan akan kami keluarkan. 
Hari selanjutnya kami memulai ekstraksi. Dan pernah satu hari waktu itu Jumat 
kami lupa memasukan sampel yang sudah diekstraksi ke dalam lemari pendingin, 
sehingga sampel berada pada suhu ruangan selama 48 jam karena baru diketahui 
Senin paginya. Hasil ekstraksi DNA akan terdegradasi apabila tidak disimpan di 
tempat yg dingin, sehingga sampel akan rusak. Maka kami terancam mengulang 
ektraksi. Namun setelah divisualisasi kembali ternyata sampel tidak terdegradasi. 
Analisis molekuler ternyata tidak serumit yg dibayangkan. Dan selama di LIPI 
kami juga mengamati Macaranga yang ada di Herbarium Bogoriense selama 3 
hari. Tidak sampai satu bulan pengerjaan analisis molekuler dan pengamatan 
herbarium selesai. Sisanya kami habiskan dengan belajar analisis data dan 
membaca berbagai referensi ke perpustakaan. 



 

  

Q : Apa harapan Mei terhadap penelitian yang telah Mei lakukan? 
A : Semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah data penelitian sebelumnya, serta 

dapat dikaitkan dengan evolusi Pulau Bangka, apakah termasuk ke wilayah Timur 
Sundaland (Borneo) atau wilayah Barat Sundaland (Sumatra).  
Selain itu, semoga bisa memotivasi adik-adik di jurusan Biologi untuk melakukan 
penelitian yg berbasis molekuler. 

 

Q : Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca?  
A : Jangan takut untuk mengambil penelitian yang mahal dan sulit, karena selagi Allah 

ridho, akan Allah mudahkan jalannya. Ada banyak orang baik di luar sana yang 
menjadi perantara pertolongan Allah. Dan jangan lupa bersyukur, serta jangan 
mengeluh. 

 

Itu dia wawancara singkat kami 
dengan Mei. Semoga kisah Mei 
dapat menginspirasi kawan-kawan 
semua untuk terus berjuang walau 
banyak rintangan dan halangan. 

Ada ide siapa tokoh selanjutnya 
yang mau tim redaksi wawancarai 
untuk Kenal Lebih Dekat?? 

 



 

G A L E R I  S E N I  B I O L O G I 

Kami dedikasikan puisi ini untuk Ibunda 
Dr. (Cand) Idha Susantim S.Si., M.Si 

Semoga segala amal ibadah beliau diterima 
di sisi Allah Swt 

 Kehilangan Oktober 
Karya Mirza Fanani 


